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Easy Clean
A kézizuhany és a perlátor rugalmas 
műanyagból készült, amelyből könnyen 
eltávolítható a vízkő.

AIR-IN System
A levegőztetővel ellátott perlátornak 
köszönhetően vizet takaríthatunk meg, 
miközben a kifolyó vízsugár erőteljes marad.

Cserélhető kifolyócső
A kifolyócső típusa cserélhető.

Függőleges beállítás
A zuhanyrúd függőleges állíthatósága.

Vízszintes beállítás
A zuhanyrúd- fal távolságának állíthatósága.

Ferro Slim Air 
Víztakarékos perlátor, mely lehetővé teszi a 
áramlási irány beállítását. 

Click-clack
Ezzel az ikonnal ellátott termékek click-clack 
leeresztővel rendelkeznek, mely annak 
lenyomásával működik. 

FÜRDŐSZOBAI SZERELVÉNYEK

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
Melegvíz áramlás szabályozó és teljes 
átfolyás korlátozó.

FerroClick
Kétlépcsős vízátfolyás korlátozó, melynek 
használatával a vízátfolyás könnyen a felére 
csökkenthető.

CLICK

Ferro Eco Save
A Ferro Eco Save vízátfolyás korlátozóval 
ellátott termékek akár 50%-os vízmegtakarítást 
tesznek lehetővé. Zuhanycsaptelepekbe 
szerelve csökkentik a víz áramlását.

Jelmagyarázat
A termékinformációk könnyű olvashatóságának 
és értelmezésének érdekében a főbb 
termékjellemzőket és funkciókat ikonok 
formájában mutatjuk be.
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A vízfogyasztást korlátozó szerelvénysorozat 
átfogó fürdőszobai berendezések széles 
termékválasztékát tartalmazza. 
A Ferro ajánlatában szereplő Verdeline csaptelep 
és zuhanykínálat innovatív összetevőkkel vannak 
felszerelve. Speciális perlátoruk csökkenti a 
vízátfolyást és lehetővé teszi a vízhőmérséklet 
maximumának beálltását, mely hozzájárul a 

takarékos vízfogyasztáshoz. 
Ezen termékeket leginkább az ökológiailag 
fenntartató megoldások jellemzik, de ez mégsem 
jelentik azt, hogy le kell mondanunk a kényelmes 
termékhasználatról és az esztétikus megoldásokról. 
A Verdeline csaptelepek komfonrtos használata 
mellett  egyedi tervezésűek, összhangban a 
legdivatosabb trendekkel.
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FERRO GROUP

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 millió helyen vannak már jelen a világban. Minden 
évben új termékeket vezetünk be a piacra, amelyek egyre inkább megfelelnek a legigényesebb vásárlók 
elvárásainak is.

Üdvözöljük a  
FERRO GROUP világában

A jövőkép, a 
küldetéstudat és 
az értékek hármasa 
határozza meg 
az irányt, amely 
felé haladunk; ez 
inspirál bennünket a 
mindennapi munkánk 
során, meghatározza 
működésünket és 
az ügyfelekhez, 
alkalmazottakhoz, 
üzleti partnerekhez és 
részvényesekhez való 
hozzáállásunkat.

A helyi piacok és azok igényeinek megértése lehetővé 
tette számunkra, hogy elnyerjük ügyfeleink bizalmát és 
dinamikus, nemzetközi terjeszkedést valósítsunk meg. A 
fenntartható fejlődés filozófiáján alapuló következetes 
beruházások a modern technológiákba vonzó dizájnt és 
minőségi termékeket kínálnak számos piaci szegmens 
számára. Ferro Groupként vezető pozíciót kívánunk elérni 
a fürdőszobai és konyhai szaniterek világában, melyet 
szakértők által kidolgozott professzionális beépítési 
rendszerekkel támogatunk. Kísérni szeretnénk vásárlóinkat 
a termékkel való kapcsolat minden szakaszában - az 
inspirációtól kezdve a hatékony szállításon át a hibamentes 
használatig.

A FERRO csoport megőrzi piacvezető pozícióját számos piaci és 
vállalati előnyének köszönhetően.

A vállalat stabil és biztonságos helyzete
A Csoport több márkával rendelkezik, köztük a Ferro, Metalia és Titania, 
melyek jelentős versenyelőnyt és erős piaci pozíciót biztosítanak. A 
Ferrónak fontos a termékek magas színvonalú működésének 
 fenntartása és folyamatos fejlesztése, amely lehetővé teszi az ügyfelek 
széles körének megtartását, a márkába vetett bizalom erősítését és a 
stabil piaci pozíció fenntartását.

Nagyszabású műveletek
Lengyelországi tevékenysége mellett a FERRO Csoport Európában és 
számos más külföldi piacon kínálja termékeit,  Közép- és Kelet-Európa 
egyik legnagyobb szaniter- és gépészeti szerelvénygyártójává válva. 
Termékeinket a cseh NOVASERVIS gyárban gyártják Znojmo-ban, 
valamint számos más gyárban Európában és Ázsiában.

Kiváló minőségű termékek
A FERRO Csoport folyamatosan törekszik a lehető legjobb minőségi 
paraméterek elérésére. A FERRO különös hangsúlyt fektet az 
alkalmazandó szabványok követelményeinek való megfelelésre, 
a termékek magas műszaki paramétereinek, biztonságának és 
funkcionalitásának fenntartására. Ezt bizonyítja, hogy a FERRO Csoport 
bevezette az ISO 9001: 2008 minőségirányítási rendszert. A minőség 
iránti különös figyelemnek köszönhetően cégünket többször kitüntették 
és elismerték a termékek kiváló minőségéért környezetvédelmi és ipari 
intézmények, valamint elismert szaklapok.

Kivételes csapat
Cégünket és annak sikerét olyan Emberek alkotják, akikre a Ferro 
legértékesebb bázisaként tekintünk. A FERRO szervezeti kultúráját 
szenvedélyes és nyitott gondolkodású emberek hozták létre, ezért 
alkalmazunk kivételes embereket és biztosítjuk folyamatos fejlődésüket.
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FERRO GROUP

Ökológia ahogy 
a Ferro látja
A Ferro vitathatatlanul vezető szerepet tölt be 
az ökológiai csaptelepek és zuhanyrendszerek 
megoldásaiban, melyek akár 50%-os 
vízmegtakarítást is lehetővé tesznek. Lengyel 
gyártóként a vállalat 2009 -ben elsőként vezette 
be a Verdeline víztakarékos technológiát. Az 
ezen a területen elért eredményeket nemzetközi 
elismerés is megerősítette - egyes Verdeline 
csaptelepek megkapták a rangos European Water 
Label besorolást.

A Ferro S.A. 2021-ben felvásárolta a Termet és Tester 
vállalatokat, mellyel lehetővé vált, hogy ügyfeleinek 
a modern fürdőszobai és konyhai megoldások 
mellett magas színvonalú fűtéstechnológiát is 
kínáljon, biztosítva a meleg és biztonságos otthont. 
Az energiatakarékossággal és természeti erőforrások 
felhasználásával kapcsolatos kérdések közel állnak 
a Termet tevékenységéhez és törekvéseikkel 
tökéletesen illeszkednek a Ferro filozófiájához. A Ferro 
víztakarékos megoldásait erősítik a legmodernebb 
kazánokkal, amelyek megfelelnek a legmagasabb 
követelményeknek és garantálják a biztonságos 
használatot.

AIR-IN 
System

Ferro 
Eco Save

Ferro Air Mix 
Perlátor

Ökológiai 
Termékek

Ferro 
Click
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A FERRO ECO VILÁGA

Tervezz  
a Jövőnek 
A környezettudatos életstílust el lehet kezdeni 
a mindennapi szokásaink megváltoztatásával 
és a fürdőszobánk speciális, víztakarékos 
megoldásokkal való felszerelésével, melyek 
által a vízfogyasztás csökkenthető.
A ma meghozott öko-tudatos döntésekkel 
adhatja a legtöbbet gyermekeinek és a jövő 
generációjának
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A FERRO ECO VILÁGA

Ökológia Ma és 
Holnap
Különös figyelmet érdemel a FERRO szerelvények széles 
kínálata, valamint az ökológiai tulajdonságokkal rendelkező 
termékek. Ezen termékek elnevezésében szerepel a 
Verdeline. Az ebbe a termékkategóriába tartozó csaptelepek 
lehetővé teszik a vízmegtakarítást és a vízmelegítéshez 
szükséges energiafogyasztás csökkentését, így jelentősen 
hozzájárulnak a háztartási költségek csökkentéséhez is. 
Magas minőségüket tanúsítja
számos díj és rangos oklevél. Ezen kívül tíz Verdeline termék 
elnyerte a rangos Európan Water Label tanúsítványt.

A Verdeline családok tervezésénél elsődleges szempont 
volt a vízfogyasztás minimalizálása és a kompromisszumok 
nélküli kényelmes használat biztosítása. Az egyes modellek 
a funkcionalitás mellett jellegzetes modern, divatos külsővel 
rendelkeznek.

KÖRNYEZETBARÁT ÉS 
PÉNZTÁRCABARÁT 
MEGOLDÁSOK

ECO+ 
Az ökológiai termékeket ezzel a piktogrammal jelöltük. 
Összehasonlítva más termékekkel, ezek csökkentett 
vízfogyasztást eredményeznek.
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A Verdeline szerelvényei a vízkőlerakódás könnyű eltávolítását 
biztosító speciális perlátorral vannak felszerelve. A kifolyócső 
végére felszerelve a vizet levegővel dúsítja, így csökkenti 
a vízáramlást, mely akár 50%-os vízmegtakarítást is 
eredményezhet.

Ferro Air Mix  
Perlátor

VÍZTAKARÉKOS FUNKCIÓK

Ferro
Eco Save
A Ferro Eco Save vízátfolyás korlátozóval ellátott termékek akár 
50%-os vízmegtakarítást tesznek lehetővé. Zuhanycsaptelepekbe 
szerelve csökkentik a víz áramlását.

50%

100%

Víztakarékos  
Funkciók
A Verdeline csaptelepek és zuhanyrendszerek innovatív, 
víztakarékos és háztartási költség-megtakarító elemeket 
tartalmaznak, melynek eredménye egy modern, jól működő 
rendszer. Ezek az elemek a vizet levegővel dúsítják, korlátozzák 
a vízátfolyást és szabályozhatóvá teszik a víz hőmérsékletének 
maximumát. Mindezzel lehetővé teszik a víz fogyasztásának akár 
50%-os csökkentését. 
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ECO 
STOP

0%

50%
ECO 

CLICK

100%

AIR-IN 
System

Az AIR-IN rendszer a kifolyó vizet további levegővel dúsítja. 
Ezáltal lehetővé teszi a vízhasználat csökkentését, miközben a 
kényelmes használat megmarad. 

VÍZTAKARÉKOS FUNKCIÓK

Ferro
Click

Ferro
Click

CLICK

A FerroClick kerámiabetét teljes mértékben szabályozhatóvá teszi 
a víz áramlását, így a forró víz kiáramlását is. A piros gyűrű blokkolja 
a kezelőkar forró víz irányába történő teljes elforgatását, így 
korlátozhatóvá teszi az áramlási sebességét.

A Ferro Click kerámiabetéttel ellátott termékek lehetővé teszik a 
vízátfolyás két fokozatának beállítását, ezáltal könnyedén akár a 
felére csökkenthető a vízátfolyás. 
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KÖRNYEZETVÉDELEM FERRÓVAL

Több, mint  
amire számít
Víztakarékosság, háztartási költségek csökkentése, 
környezetbarát mindennapok - mindezt a modern 
csaptelepek biztosítják az innovatív Verdeline rendszerrel. 
A funkcionális csaptelepek és zuhanyzók a legújabb tervezési 
trendeket követve izgalmas megjelenésükkel a fürdőszoba és 
konyha nagyszerű dekorációs elemei lehetnek. A funkcionalitás 
és különleges formatervezés kombinációjának eredményeként 
garantált a minden igényt kielégítő, kényelmes termékhasználat 
hosszú éveken át. 
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KÖRNYEZETVÉDELEM FERRÓVAL

A vízfogyasztás csökkentése nemcsak az ökológiailag tudatos életmód 
követését és bolygónk természeti erőforrásainak védelmét jelenti, de 
egy nagyszerű módja annak, hogy jelentősen csökkentse a háztartási 
kiadásokat. Ez egy életforma, amit egyszerűen megéri követni!

Nyereségeinek  
egyensúlya

1. hónap 
után

2. hónap 
után

3. hónap 
után

4. hónap 
után

5. hónap 
után

6. hónap 
után

7. hónap 
után

8. hónap 
után

9. hónap 
után

10. hónap 
után

11. hónap 
után

12. hónap 
után

0[Ft] 500400300200100

1. hónap 
után

2. hónap 
után

3. hónap 
után

4. hónap 
után

5. hónap 
után

6. hónap 
után

7. hónap 
után

8. hónap 
után

9. hónap 
után

10. hónap 
után

11. hónap 
után

12. hónap 
után

0[Ft] 500400300200100

napi átlagos zuhanyhasználat 
ideje [perc] 15

átlagos víz- és csatornahasználati 
díj (Bruttó) [Ft/m3] 600

vízátfolyás hagyományos 
zuhanynál [l/perc] * 12

vízátfolyás NP26VL zuhanynál  
[l/perc] * 6

bruttó havi költség hagyományos 
zuhany esetén [Ft] 3240

havi költség NP26VL zuhany 
esetén [Ft] 1620

havi megtakarítás 1 főre [Ft] 1620

Éves megtakarítás (Ft) 19440

Éves megtakarítás egy 4 fős 
család esetében (Ft) 77760

napi átlagos vízhasználat ideje 
mosdócsaptelep esetén [perc] 10

átlagos víz- és csatornahasználati 
díj (Bruttó) [Ft/m3] 600

vízátfolyás hagyományos 
mosdócsaptelep esetén [l/perc] * 14

vízátfolyás BTG2VL 
mosdócsaptelep esetén [l/perc] * 6

havi bruttó költség hagyományos 
mosdócsaptelep esetén [Ft] 2520

havi bruttó költség BTG2VL 
mosdócsaptelep esetén [Ft] 1080

havi megtakarítás 1 főre [Ft] 1440

Éves megtakarítás (Ft) 17280

Éves megtakarítás egy 4 fős 
család esetében (Ft) 69120

Fogyasztói megtakarítás

Fogyasztói megtakarítás

NP26VL → hagyományos zuhany

BTG2VL → hagyományos 
mosdócsaptelep

Megtakarítási kalkuláció a hagyományos 
termékekkel való összehasonlítás alapján

* átlagos/hozzávetőleges értékek
** feltételezve a hideg és melegvíz használatának 50/50 százalékos arányát

A megtakarítás összege kiegészül a vízmelegítési díj 
csökkenésével, mely háztartásonként eltérő.

A megtakarítás összege kiegészül a vízmelegítési díj 
csökkenésével, mely háztartásonként eltérő.
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VERDELINE
CSAPTELEPEK
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VITTO BLACK VERDELINE
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VITTO BLACK VERDELINE
Emlékezetes találkozás

MOSDÓ BIDÉ ZUHANY KÁD

VITTO BLACK VERDELINE

Nagyszerű megoldás, mely minden várakozást felülír. A fekete 
Vitto Verdeline csaptelep család a különleges formatervezés 
és a fürdőszobában található fekete kiegészítők legdivatosabb 
trendjének kombinációja. A nyugodt pasztell és természetes 
anyagok kontrasztja a fekete szerelvényekkel rendkívül izgalmas 
duót hoz létre. A Verdeline egy újabb formája, amely öko- 
megoldásaival  úgy segíti a takarékos vízfogyasztást, hogy közben 
a kényelmes vízhasználatról sem kell lemondanunk.

Mosdócsaptelep 
Ferro AirMix perlátor M24x1 
Ferro Easy Clean System 
fekete

BVI2VLBL

Kádcsaptelep  
vízátfolyás korlátozó 
fekete 

BVI1VLBL

Magasított mosdócsaptelep 
Ferro AirMix perlátor M24x1 
Ferro Easy Clean System 
fekete

BVI2LVLBL

Bidécsaptelep 
Ferro AirMix perlátor M24x1 
Ferro Easy Clean System 
fekete

BVI6VLBL

Zuhanycsaptelep 
vízátfolyás korlátozó 
fekete 
 

BVI7VLBL

A takarékosság új stílusa,  
a természet által ihletve
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VITTO VERDELINE
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VITTO VERDELINE
Divatos annyit jelent, környezetbarát

MOSDÓ BIDÉ ZUHANY KÁD

VITTO VERDELINE

Az új Vitto Verdeline csaptelep család a válasz arra a kérdésre, hogy 
hogyan alkossunk divatos és modern fürdőszobát. Ez a termékcsalád 
a modern csaptelepek új kínálata, mind a stílus, mind a funkcionalitás 
tekintetében. Köszönhetően a Verdeline megoldásainak, a vízhasználat 
akár a felére csökkenthető. A formatervezés remekül illik modern 
fürdőszobákba, egyszerűen a forma által, mely letisztult és minimalista 
stílusával beragyogja a teret.   

Mosdócsaptelep 
Ferro AirMix perlátor M24x1 
G5/4 click-clack leeresztő
Ferro Easy Clean System 
króm

BVI2VL

Kádcsaptelep  
vízátfolyás korlátozó 
króm 
 
 

BVI1VL

Magasított mosdócsaptelep 
Ferro AirMix perlátor M24x1 
Ferro Easy Clean System 
króm
 

BVI2LVL

Bidécsaptelep 
Ferro AirMix perlátor M24x1 
Ferro Easy Clean System 
króm 
 

BVI6VL

Zuhanycsaptelep 
vízátfolyás korlátozó 
króm 
 
 

BVI7VL

Védjük meg a természetből 
elfolyó vizet
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VENETO VERDELINE
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VENETO VERDELINE
A természet felé

Mosdócsaptelep  
FerroClick hőfokszabályozó 
kerámiabetét 
Ferro Easy Clean System 
króm 

BVN2VL

Magasított mosdócsaptelep  
FerroClick hőfokszabályozó 
kerámiabetét 
Ferro Easy Clean System 
króm 

BVN2LVL

MOSDÓ

Bidécsaptelep  
FerroClick hőfokszabályozó 
kerámiabetét 
Ferro Easy Clean System 
króm 

BVN6VL

BIDÉ

Zuhanycsaptelep  
FerroClick hőfokszabályozó 
kerámiabetét 
króm 
 

BVN7VL

ZUHANY

Kádcsaptelep  
FerroClick hőfokszabályozó 
kerámiabetét 
króm 
 

BVN1VL

KÁD

VENETO VERDELINE

Az elegáns Veneto Verdeline kollekció pompásan mutat 
különböző stílusú belső terekben. Megjelenését a négyzet és 
a téglalap harmonikusan összeállított ötvözete határozza meg. 
A stabil geometriai forma, a jellegzetes élek és a derékszögben 
feltörő vonalak határozzák meg ennek a különleges 
csaptelepnek a karakterét. A kifolyócső finom vonala és a 
szögletes kezelőkar könnyed, dinamikus megjelenést kölcsönöz 
a kollekció darabjainak. 

Új ökológiai megoldások
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Mosdócsaptelep  
Ferro AirMix perlátor M24x1 
G5/4 click-clack leeresztő  
Ferro Easy Clean System 
króm 
 

BLB2VL

Bidécsaptelep  
Ferro AirMix perlátor M24x1 
Ferro Easy Clean System 
króm 
 
 

BLB6VL

Kádcsaptelep  
vízátfolyás korlátozó 
króm 
 
 
 

BLB1VL

Zuhanycsaptelep  
vízátfolyás korlátozó 
króm 
 
 
 

BLB7VL

MOSDÓ ZUHANYBIDÉ KÁD

Falsík alá építhető  
2 funkciós csaptelep 
tartalmazza a falba építhető és 
a látható egységet is  
vízátfolyás korlátozó 
króm 

BLB7PVL

ALBA VERDELINE
Teremts egy jobb világot

Az Alba Verdeline termékcsalád csaptelepeit olyan 
fürdőszobákhoz tervezték, ahol minden apró részlet számít. A 
kollekció jellemzője a csaptest geometriai formája, a kezelőkar 
és a kifolyó egyszerű vonalai és a finoman lekerekített élek. 
Remekül mutatnak tágas fürdőszobákban elegáns mosdó és 
fürdőkád mellett, ugyanakkor tökéletes kiegészítői lehetnek 
modern zuhanyzóknak. 

Spórolj a vízzel,  
a jövő a te kezedben van

ALBA VERDELINE
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Kádcsaptelep 
vízátfolyás korlátozó 
króm 

BTG1VL

Falsík alá építhető  
2 funkciós zuhanycsaptelep  
tartalmazza a falba építhető és 
a látható egységet is  
vízátfolyás korlátozó 
króm 

BTG7PVL

Zuhanycsaptelep 
vízátfolyás korlátozó 
króm 
 
 
 

BTG7VL

KÁD

ZUHANY

Mosdócsaptelep  
Ferro AirMix perlátor M24x1 
G5/4 click-clack leeresztő  
Ferro Easy Clean System 
króm

 
 
BTG2VL

Mosdócsaptelep  
elforgatható kifolyócsővel 
Ferro AirMix perlátor M24x1 
Ferro Easy Clean System 
elforgatható kifolyócső 
króm 

BTG2AVL

MOSDÓ

Bidécsaptelep  
Ferro AirMix perlátor M24x1 
Ferro Easy Clean System 
króm 

 
 
BTG6VL

BIDÉ

Tisztelegve a 
természet előtt

TIGA VERDELINE
Vedd át az irányítást

TIGA VERDELINE

A Tiga Verdeline tökéletesen illeszkedik a modern és a 
klasszikus fürdőszobák belső terébe egyaránt. A kollekciót a 
lekerekített test és kifolyó, valamint a hozzájuk tökéletesen 
illő lapos kezelőkar jellemzi. Az áramvonalas csaptelepek 
harmónikusan egészítik ki a klasszikus belső tereket és 
könnyed, hangulatos jelleget kölcsönöznek a szigorú, modern 
fürdőszobáknak.
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VERDELINE 
ZUHANYSZETTEK
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ZUHANYSZETTEK ESŐZTETŐ FEJZUHANNYAL ZUHANYSZETTEK KÉZIZUHANYOK

VERDELINE ZUHANYSZETTEK

AMIGA VERDELINE  
zuhanyrendszer fej és 
kézizuhannyal 
akár 50% -os vízmegtakarítás 
Ferro Air-in System 
Ferro Easy Clean System 
króm

NP25VL

AMIGO VERDELINE  
zuhanyrendszer fej és 
kézizuhannyal 
akár 50% -os vízmegtakarítás 
Ferro Air-in System 
Ferro Easy Clean System  
króm

NP26VL

AMIGO VERDELINE  
víztakarékos kézizuhanyszett  
akár 50% -os vízmegtakarítás 
Ferro Air-in System 
Ferro Easy Clean System 
króm

 
U190VL-B

DOPPIO VERDELINE  
zuhanyszett állítható 
zuhanytartóval 
ECO funkció 
Ferro Easy Clean System  
Ferro Air-in System 
króm

N360VL

3  

 

VERDELINE ZUHANYSZETTEK 
Elkötelezettség és Felelősségvállalás

Ökológikus, funkcionális és divatos - ezzel lehet legjobban 
jellemezni a Verdeline zuhanyszettek kollekcióját. 
Tökéletes megoldás azok számára, akik elköteleződtek a 
környezetvédelem mellett, ugyanakkor értékelik a modern és 
esztétikus megoldások magas szintű kivitelét. Kényelmesen 
használható, innovatív fejlesztésekkel felszerelve kiváló 
kiegészítője az egyedi fürdőszobáknak. 

AMIGO VERDELINE  
kézizuhany 
akár 50% -os vízmegtakarítás 
Ferro Air-in System 
Ferro Easy Clean System 
króm

 
S190VL-B

 

Stílusos környezetvédelem 
a víz nélkülözhetetlen természeti erőforrás
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VERDELINE KIEGÉSZÍTŐK

VERDELINE KIEGÉSZÍTŐK
Mindannyian Hatással Vagyunk a Természetre

A funkcionális, tökéletesen kidolgozott és minden részletében 
kifinomult Verdeline kiegészítők nagyszerűen illeszkednek 
ennek az egyedi kollekciónak a csaptelepeihez és 
zuhanyszettjeihez. Használatukkal garantált a vízhasználat- és 
a háztartási kiadások csökkentése, miközben elégedettséggel 
töltik el a felhasználókat.

Természetes megtakarítás

FERRO SLIM AIR  
perlátor 
a kifolyó vízsugarat levegővel 
dúsítja, ezáltal 50%-os 
vízmegtakarítást tesz lehetővé 
Ferro Easy Clean System  
állítható irányú vízsugár
beépítőkulcs a csomagban
 
PCH5VL-K-W

FERRO ECO SAVE  
vízátfolyás korlátozó 
akár 50%-os vízmegtakarítást 
tesz lehetővé 
króm
 
 
 
 
PCH3VL

FERRO AIR MIX 
perlátor 
a kifolyó vízsugarat levegővel 
dúsítja, ezáltal 50%-os 
vízmegtakarítást tesz lehetővé 
Ferro Easy Clean System  
réz  
króm
 
bliszter (2 db) 
PCH4VL

bliszter (2 db) 
PCH41VL

FERRO AIR MIX 
M24x1 perlátor 
a kifolyó vízsugarat levegővel 
dúsítja, ezáltal 50%-os 
vízmegtakarítást tesz lehetővé 
Ferro Easy Clean System  
beépítőkulcs a csomagban
 
 
PCH4-K-W

PERLÁTOROK VÍZÁTFOLYÁS KORLÁTOZÓ

Nézze meg → 
A perlátor cseréje 
ennyire egyszerű.

/FERRO Hungary
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VERDELINE

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

Kérdése van? 

info@ferrohungary.hu
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1117 Budapest
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T: +36 1 791 3045
F: +36 1 791 3049
E: info@ferrohungary.hu

www.ferrohungary.hu

/ferrohungary

/ferro-group

/FERRO Magyarország




