
ALGEO

NOU



Baterie perete 
cadă-duș, 
fără accesorii

BAG1

Baterie stativă 
lavoar, 
cu ventil inclus

BAG2
Baterie stativă 
lavoar înaltă 

BAG2L
Baterie stativă 
lavoar cu 
pipă mobilă înaltă

BAG2A
 Baterie stativă 

lavoar cu 
pipă mobilă

BAG2AA

Baterie perete 
lavoar/spălător

 

Baterie stativă 
cadă-duș cu 4 găuri

 Baterie îngropată 
cadă-duș, cu pipă și set duș

 
BAG11A BAG11P

549,99 lei219,99 lei 599,99 lei

   

 

 

149,99 lei 199,99 lei 144,99 lei 349,99 lei

  Baterie îngropată 
lavoar cu 
pipă de 18 cm

BAG3PA18

349,99 lei

Baterie îngropată 
lavoar cu 
pipă de 22 cm

BAG3PA22

349,99 lei219,99 lei

BAG3
Baterie perete 
cadă-duș 
cu pipă mobilă, 
fără accesorii

269,99 lei

BAG3A

ALGEO
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 Baterie stativă 
bideu  

BAG6

169,99 lei

Baterie perete duș, 
fără accesorii

BAG7
Baterie îngropată 
cadă-duș

BAG7P
 

BAG7PA
   

199,99 lei 219,99 lei 129,99 lei

Set 3 în 1 Algeo: 
baterie îngropată 
duș și set duș igienic 

BAG7PA-SET1

299,99 lei

Baterie stativă 
spălător cu 
pipă mobilă înaltă

BAG4

 

 Baterie stativă 
spălător
cu pipă mobilă

BAG4A

164,99 lei

Baterie perete 
lavoar/spălător

BAG5

179,99 lei 199,99 lei

Baterie stativă 
spălător cu 
duș extractibil

BAG8

209,99 lei

Rotondo set 5 în 1: 
baterie îngropată 
duș, cap duș fix și 
pară duș mobilă

699,99 lei

SET-ROT1-P

Baterie îngropată 
duș

Set duș dual: 
baterie duș, 
set duș fix și 
pară duș mobilă

NP71-BAG7U

399,99 lei
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S.C. NOVASERVIS FERRO GROUP S.R.L. • Cluj Napoca • tel/fax: 0264 52 2 524 • www.ferro.ro  

Prețurile din material reprezintă valorile recomandate ale produselor. Acestea nu aduc atingere în 
nici un fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de prețuri.

Baterie stativă 
lavoar înaltă 

BAG2LBL
Baterie stativă 
bideu

BAG6BL
 Baterie perete duș

BAG7BL
  

379,99 lei 189,99 lei 199,99 lei

Baterie perete 
cadă-duș

BAG1BL

 

 Baterie stativă 
lavoar cu pipă 
mobilă înaltă    

BAG2ABL

219,99 lei

Baterie stativă 
lavoar, 
cu ventil inclus

BAG2BL

289,99 lei 179,99 lei

ALGEO BLACK


