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Grupa FERRO jest jednym z najwi kszych 
producentów i dystrybutorów armatury sa-
nitarnej, instalacyjnej i grzewczej w Europie 

rodkowo-Wschodniej, liderem rozwi za
proekologicznych, w tym baterii i natrysków 
nale cych do linii VerdeLine oznaczonych 
presti owym certyfikatem EU Ecolabel, 
pierwszym producentem armatury z Europy 
Centralnej, którego wyroby zosta y wprowa-
dzone do internetowej bazy danych European 
Water Label. Marka FERRO jest ceniona tak-
e w bran y: technika grzewcza – firma jest 

znana z energooszcz dnych i ekologicznych 
rozwi za  dla instalacji grzewczych dedy-
kowanych budownictwu jednorodzinnemu. 

Znakiem rozpoznawczym produktów marki 
FERRO jest jako , funkcjonalno , innowa-
cyjna technologia i wydajno  energetyczna. 
Firma mo e poszczyci  si  w asnym Centrum 
Laboratoryjno-Szkoleniowym, dzi ki któremu 
mo liwa jest podwójna kontrola jako ci, utrzy-
manie najwy szych parametrów technicznych 
oferowanych wyrobów oraz restrykcyjne prze-
strzeganie obowi zuj cych norm. Na stanowi-
skach badawczych sprawdzane s  prototypy 
produktów schodz cych z ta m fabrycznych 
FERRO. Prowadzone s  tam równie  badania 
przed faz  wdro e  produkcyjnych i próby 
prototypów urz dze  zaprojektowanych przez 
technologów produkcji w Skawinie i Znojmo. 
Centrum Laboratoryjno-Szkoleniowe FERRO 
jest równie  miejscem, w którym szkol  si
pracownicy, serwisanci i instalatorzy wspó -
pracuj cy z firm .

Do g ównych grup asortymentowych FERRO 
w zakresie techniki grzewczej nale :
• grzejniki (stalowe, azienkowe, akcesoria do 
grzejników)
• rozdzielacze (rozdzielacze mosi ne, grupy 
mieszaj ce, szafki do rozdzielaczy, akcesoria)
• zestawy do instalacji c.o. i c.w.u. (zestawy 
wymiennikowe, wymienniki ciep a, zestawy 
pompowe, zawory mieszaj ce, grupy pompowe, 
rozdzielacze stalowe i sprz g a hydrauliczne, 
grupy pompowe, akcesoria) 
• Solar System (zawory, zestawy, grupy solarne)

• pompy (pompy cyrkulacyjne, pompy cyrku-
lacyjne do wody pitnej)
• PEX System (rury PEX-AL-PEX, zawory 
i z czki do rur)
• sterowanie ogrzewaniem (regulatory elektro-
niczne, listwy ogrzewania pod ogowego, g o-
wice termoelektryczne, termostaty)
• termostatyka (zawory termostatyczne, g owi-
ce termostatyczne, zawory grzejnikowe, z cz-
ki do rur, zestawy termostatyczne) 
• naczynia przeponowe (naczynia do c.o. , na-
czynia solarne, naczynia do c.w.u.)

• armatura reguluj co-zabezpieczaj ca
• armatura gazowa (zawory, filtry, w e)
• armatura pomiarowa (wodomierze, manome-
try, termomanometry, termometry)
• armatura wodna (zawory kulowe Herkules, za-
wory kulowe Normal, zawory kulowe Standard, 
zawory k towe, armatura wodna do wlutowa-
nia, z czki do wlutowania, w yki przy -
czeniowe).

Urz dzenia i osprz t do instalacji grzewczych, solarnych i wodnych

FERRO S.A.
 ul. Przemys owa 7, 32-050 Skawina

tel. 12 256 21 00, faks 12 276 76 06
www.ferro.pl
info@ferro.pl
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