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Precyzyjny świat baterii ValVex
Już od zamierzchłych czasów źródło wody było miejscem szczególnie cenionym przez ludzkość. Obecnie, mimo ogromnego postępu technologii, nadal przysługuje mu należyty 
szacunek i honorowa pozycja w naszym domowym zaciszu. Tam, gdzie wydobywa się woda, mieści się jego serce – w kuchni i łazience. Współczesne baterie stanowią ozdobę 
najczęściej użytkowanych przez nas pomieszczeń. Nie bez powodu nazywa się je biżuterią umywalek, wanien i natrysków. Niestety czasami to jedyna ich funkcja. W przypadku 
baterii Valvex ciekawe wzornictwo idzie w parze z elegancją, funkcjonalnością i – co najważniejsze – z niezawodnością działania. Poznaj świat tych wyjątkowych baterii i znajdź 
w nim coś dla siebie. 

jakość Przede wszystkim 
Choć od wielu lat w świecie baterii króluje styl minimalistyczny, coraz częściej powraca się do kształtów bardziej miękkich, klasycznych. Wielką popularnością cieszą się ostatnio 
baterie podtynkowe, nie tylko dlatego, że zajmują mniej miejsca, ale też zachwycają prostotą. W pomieszczeniach urządzonych bardziej tradycyjnie nadal sprawdzają się baterie 
ścienne lub te z mieszaczem, ułatwiającym wyregulowanie idealnej temperatury wody. Producenci baterii prześcigają się w tworzeniu nowych wzorów i stylizacji. Niestety nie zawsze 
strona wizualna idzie w parze z jakością. A wybierając baterie na lata, nie możemy sobie pozwolić na to, by były one tylko ładne. Pamiętajmy, że moda jest zmienna, a dobra 
jakość przetrwa długo. Valvex przedstawia Państwu bogatą ofertę baterii o różnorodnym wzornictwie, funkcjonalności i estetyce. To wszystko w połączeniu z solidną konstrukcją 
daje komfort użytkowania i bezawaryjność na wiele lat. 

dlaczego ValVex? 
Odpowiedź jest prosta. To wiodący na polskim rynku producent armatury instalacyjnej i sanitarnej. 
Firma ma wieloletnie doświadczenie w branży i innowacyjne podejście do rynku. Zatrudnia wysoko 
wykwalifikowaną kadrę, posiada bardzo nowoczesny sprzęt do produkcji armatury, co przekłada się na 
naprawdę wysokiej jakości produkty. Potwierdzeniem tego jest przyznany w 1997 r. Certyfikat Systemu 
Zarządzania Jakością ISO 9001. Valvex otrzymał go jako jeden z pierwszych w branży. Firmie został 
przyznany także certyfikat zarządzania środowiskiem ISO 14001. Valvex oferuje naprawdę ciekawe 
i niebanalne modele baterii, jako jeden z nielicznych europejskich producentów. Oprócz ciekawego 
wzornictwa proponuje także, co ważniejsze, niezawodność swoich produktów m.in. 25-letnią gwarancję 
na baterie. Wszystkie produkty mają wymagane atesty i dopuszczenia, co świadczy o niezawodności ich 
działania. Czego chcieć więcej..? 

PaVo dla ceniących klasykę 
Seria ta na pewno zainteresuje osoby przywiązane do tradycji. Ta propozycja łączy w sobie prosty 
wizerunek i jednocześnie niezwykłą funkcjonalność. Pavo posiada w swojej ofercie: baterie umywalkowe, 
bidetowe, wannowe i natryskowe. Dwa ostatnie modele montowane są w ścianach, dlatego wymieniając 
stare baterie, nie trzeba zmieniać lokalizacji przyłączy instalacji wodnych i wymiany ceramiki sanitarnej. 

Firma Valvex S.A. jest polskim producentem wysokiej 
jakości armatury sanitarnej i instalacyjnej, której 
korzenie sięgają kilkudziesięciu lat. Stosowanie 
innowacyjnych rozwiązań, a przede wszystkim 
nieustanny rozwój technologii produktów oraz samej 
produkcji, sprawia, że marka Valvex jest znana 
i ceniona nie tylko w Polsce, ale również za granicą. 
Bogata tradycja przemysłowa przedsiębiorstwa.
Valvex oraz zaangażowanie w promowanie rozwiązań 
najwyższej jakości, gwarantuje firmie pozycję 
lidera. Oferta Valvex jest dostosowana nie tylko 
do oczekiwań jakościowych i estetycznych, ale 
przede wszystkim jest atrakcyjna cenowo. Klienci 
mają szeroki wybór armatury instalacyjnej, wodnej, 
gazowej, centralnego ogrzewania, a także armatury 
sanitarnej – łazienkowej i kuchennej. 

Vegane – innowacyjność to jej drugie imię 
Oferuje najszerszy i najbardziej intrygujący wachlarz propozycji. Pełna elegancji kolekcja idealnie wkomponuje się w nowoczesne wnętrza. 
Wśród propozycji Vegane znajdziemy niezwykle wytworne i cieszące się ostatnio niesamowitą popularnością baterie podtynkowe. Tego 
typu rozwiązania łączą w sobie powrót do tradycji i jednocześnie są bardzo innowacyjne. Równie dystyngowanie prezentują się baterie 
3 lub 5-otworowe. Efektowne właściwie w każdym wnętrzu. Vegane to także propozycje baterii kuchennych. Wśród nich ciesząca się 
ogromną popularnością bateria teleskopowa oraz ta z wyciąganym natryskiem. Obydwie sprawią, że nie będziemy mieli problemów 
z umyciem większych naczyń, opłukaniem deski czy opryskaniem delikatnej sałaty. Zwykła bateria tego nie potrafi. Dla tych, którzy 
mają dosyć blasków, Valvex także ma swoją propozycję – to Vega Satin, matowa armatura, której utrata połysku nie grozi. Ta satynowa 
propozycja znajdzie swoich wielbicieli wśród chlapiących wodą i nie lubiących po tym sprzątać. 

dwubarwny świat – Vegane bianco e nero 
To kolejna odsłona kolekcji Vegane. Tym razem w dwóch kolorach: białym i czarnym – piękno prostoty. To odpowiedź na panujące 
w świecie baterii trendy mocnych, wyrazistych, ale i niestandardowych kolorów. Dzięki neutralności tych dwóch barw, łatwo możemy 
dobrać do nich inne kolory. Dwie, choć tak różnorodne propozycje łączą w sobie jedno – przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy 
cenią indywidualizm i preferują wnętrza z charakterem – niebanalne i niepowtarzalne. „Czerń i biel, to czyste barwy, które idealnie 
harmonizują z nowoczesnym wzornictwem” – podkreśla Agnieszka Augustynowicz, projektantka wnętrz, która rekomenduje baterie 
Vegane Bianco e Nero.

o krok dalej z librą 
Choć designersko nie odbiega od Pavo, zdaje się być nieco uwspółcześniona, bardziej wysmuklona i lżejsza. Na szczególną uwagę tej serii zasługuje bateria kuchenna stojąca z dźwignią z boku. Niezwykle nowatorska, elegancka. Warta tego 
by zająć honorowe miejsce w kuchni, gdzie królują innowacyjne rozwiązania, prostota i minimalizm. 
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