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Baterie stativă
lavoar, cu ventil

•  cartuș ceramic
•  montare cu un singur

ori�ciu
•  ventil de scurgere 

metalic automat, 
de tip click-clack D1¼

•  regulator debit M24x1
•  racord �exibil 

D3/8 - M10x1
•  

Baterie stativă
lavoar, înaltă

•  cartuș ceramic
•  montare 

cu un singur ori�ciu
•  reglator debit M24x1
•  racord �exibil 

D3/8 - M10x1
•  �nisaj: negru-crom

BDR2BLC BDR2LBLC

www.ferro.ro

NOU

Baterie stativă
bideu, cu ventil

•  cartuș ceramic
•  montare cu un 

singur ori�ciu
•  ventil de scurgere 

metalic automat 
D1¼

•  regulator debit
M24x1 cu 
articulație sferică

• racord �exibil
D3/8 - M10x1

• �nisaj: negru-crom

BDR6BLC

Baterie perete  
cadă/duș

•  cartuș ceramic
•  comutator automat

cadă/duș, blocabil
•

 
regulator de debit 
M24x1

•  racorduri excentrice 
D1/2, distanță  
150 ± 20 mm 

•  nu include set de duș
•  �nisaj: negru-crom

BDR1BLC
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�nisaj: negru-crom
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Baterie perete  
duș

BDR7BLC

•  cartuș ceramic
•  montare pe perete
•  racorduri excentrice 

D1/2, distanță
150 ± 20 mm 

•  racord ieșire 
duș D1/2

•  nu include
 set de duș

•  �nisaj: negru-crom

O2

Baterie cu montaj 
pe cadă 

BDR11ABLC

(4 găuri pentru montaj)
•  cartuș ceramic
•  comutator automat

cadă/duș, blocabil
•  duș extractibil

• regulator de debit  
M24x1

•
 
racorduri de legatură 
incluse

•
 
montare stativă

•
 
�nisaj:negru-crom

 • pară de duș cu 
   1 funcție: ploaie
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Baterie îngropată
lavoar

•  cartuș ceramic
•  include în set

 atât partea  
 îngropată cât
și cea aparentă

•  montaj îngropat
•  pipă de 190 mm

cu regulator de
debit M24x1 

•  �nisaj: negru-crom

BDR3PABLC

Baterie îngropată
cadă/duș

BDR7PBLC

•  cu 2 funcții
•  include în set atât 

partea îngropată 
cât și cea aparentă

•  montaj îngropat
•  comutator cu 2 funcții:

cadă și duș
• cartuș ceramic
• racorduri D1⁄2
•

 

racord ieșire duș D1⁄2
•

 

�nisaj: negru-crom
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Baterie stativă
lavoar, cu ventil

BDR2
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Baterie stativă
lavoar, înaltă

BDR2L
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Baterie stativă  bideu, cu ventil

BDR6
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Baterie perete  
cadă/duș

BDR1

O2

Baterie perete  
duș

BDR7

Baterie stativă
 cu montaj pe cadă

BDR11A

Baterie îngropată
lavoar

BDR3PA

O

Baterie îngropată
cadă/duș

BDR7P
Baterie stativă  
bucătărie, înaltă
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