
ROBINEȚI COLȚAR

manetă
metalică

presiune nominală:  
1,0 MPa (10 bari)

temperatură maximă 
de lucru: 100°C

garnitura sferei
din te�on PTFE 

�ltru cu sită 
din oțel inoxidabil
AISI 304

ax cu garnitură  
dublă din cauciuc NBR

corp din alamă
de înaltă calitate 
CW617N

MONTARE
UȘOARĂ

• structură solidă • interfață adaptată
pentru apă potabilă

• potriviți pentru apă
caldă/rece (instalații apă)

ETANȘARE  
GARANTATĂ

CROM

CERAMIC ANTI BLOCKING BPA FREE ANTI DROP SAFE STOP EASY OPEN



Robinet colțar sferic cu  
manetă metalică

Robinet colțar sferic
cu �ltru și manetă metalică

 Robinet colțar cu  acționare
tip ventil și manetă metalică

 

ROBINEȚI COLȚAR

Z12*K Z12*KF Z12*G

1/2”x3/8”
cu racord țeavă  
cupru Ø10 mm Z1238MK

1/2”x3/8” Z1238K

1/2”x1/2” Z1212K

1/2”x3/4” Z1234K

1/2”x3/8”  
 cu racord țeavă 
cupru Ø10 mm Z1238MKF

1/2”x3/8” Z1238KF

1/2”x1/2” Z1212KF

1/2”x3/4” Z1234KF

1/2”x3/8”  
 cu racord țeavă  

cupru Ø10 mm Z1238MG

1/2”x3/8” Z1238G

1/2”x1/2” Z1212G

1/2”x3/4” Z1234G

NOUNOU NOU

METAL METAL
METAL

1/2”x3/8” Z1238C

1/2”x1/2” Z1212C

1/2”x3/4” Z1234C

1/2”x3/8” Z293

1/2”x1/2” Z294

1/2”x3/8” Z295

1/2”x1/2” Z296

Z12*C QUADRO ROTONDO

METAL METAL METAL

Robinet colțar cu cartuș ceramic 
și manetă metalică

Robinet colțar cu cartuș ceramic și
manetă metalică

Robinet colțar cu cartuș ceramic și
manetă metalică



Z250

Robinet colțar tip ciupercă cu racord D3/4
Robinet colțar cu 3 căi 1/2"x3/4"x1/2"
• pentru conectare mașină de spălat
• conexiune 1/2”, crom 

ROBINEȚI COLȚAR

CF3019A

NOU

• crom

CF5104

Robinet colțar în unghi combinat 3/8"x 1/2"x 3/4"

NOU

• pentru a conecta bateria și mașina de 
spălat sau mașina de spălat vase
• crom
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CF5105

NOU

Robinet colțar în unghi combinat 1/2"x3/4"x1/2" 
cu robinet mașină de spălat
• crom



METAL

Robinet mașină de spalat 1/2"x3/4" 
cu sferă și supapă de sens
•  pentru a conecta bateria și mașina de spălat 

•
 

supapă de sens 3/4” 

Robinet masină de spălat 1/2"x3/4" 
cu sferă și supapă de sens

CF3016

CF3027

NOU

NOU

METAL

ROBINEȚI COLȚAR

sau masină de spalat vase

pentru a conecta bateria și mașina de spălat 

• supapă de sens 3/4” 
sau masină de spalat vase

•

Robinet mașină de spălat 1/2"x3/4" 
tip ciupercă cu sferă și supapă de sens
• pentru a conecta bateria și mașina de spălat 

• supapă de sens 3/4” 

CF3017

NOU

sau masină de spalat vase

NOVASERVIS FERRO GROUP S.R.L. 
str. Campina nr. 47, Cluj-Napoca, www.ferro.ro facebook.com/ferro.romania

telefon +40 264522524


