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NOWOŚCI





Easy fix

Adjustable direction of water flow

Aerating stream regulator

Easy clean

Save money

System łatwego montażu - innowacyjny system łatwego 

montażu EASY FIX zastosowany w bateriach jednouchwy-

towych VALVEX znacząco skraca czas ich instalacji. 

Regulowany kierunek strumienia - perlator z regulowanym

kątem wypływu wody umożliwia dopasowanie kąta

strumienia w zakresie 7 stopni w dowolnym kierunku.

Regulator strumienia napowietrzający - ekonomiczny perla-

tor wyposażony jest w mechanizm mieszający wypływającą

wodę z powietrzem. To proste rozwiązanie daje zauważalne

oszczędności w zużyciu wody, które sięgają nawet 50%.

System antykamienny - perlator wyposażony w technologię 

EASY-CLEAN z systemem antykamiennym i gumowym wy-

kończeniem, jest odporny na osadzanie się kamienia oraz 

łatwy w czyszczeniu i konserwacji.

Oszczędność wody i pieniędzy - perlator z systemem  SAVE 

MONEY redukuje przepływ wody aż do 4,5 l/min niezależnie 

od ciśnienia wody, tym samym maksymalnie ograniczając 

jej zużycie.

EASY
FIX



Odkryj 
hipnotyzujący 
strumień 
perlatora

MIKADO



Zamień zwykłe mycie rąk w zachwycające 

doświadczenie z perlatorem MIKADO.

Wykorzystując pojedyncze strumienie wody, 

tworzy on unikalny geometryczny wzór,  

dzięki czemu oszczędza wodę (przepływ 

jedynie 1,9 l/min), nie rezygnując przy tym  

z Twojego komfortu.

MIKADO to innowacyjny per lator, k tór y  

z pewnością Cię oczaruje, a Twoim dłoniom 

zapewni niebywałe doznania: począwszy 

od delikatnie przyjemnych po energicznie  

masujące.

Per lator MIKADO dostępny  

w wybranych modelach baterii.



Płaskie, nowoczesne powierzchnie połączone 

z idealnie harmonijnymi, obłymi kształtami, 

pokryte lśniącym, chromowanym wykończe-

niem  – w ten sposób opisać można nowe 

baterie z serii AURORA. Niezwykły design 

nowej rodziny baterii sprawi, że wnętrze sta-

Aurora
nie się bardziej intrygujące, eleganckie. Pod-

kreśli jego nowoczesny charakter. Klasyczne 

przestrzenie zyskają zupełnie nowe, wyra-

ziste oblicze. Jej wyjątkowa forma sprawdzi 

się również we wnętrzach stylizowanych  

i tych o  minimalistycznym charakterze.  

Sztuka użytkowa w pełnej krasie. Baterie  

z serii AURORA usatysfakcjonują nawet naj-

bardziej wymagających koneserów wyposa-

żenia kuchennego i łazienkowego.
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AURORA - 2445140
bateria natryskowa ścienna

AURORA - 2445100
bateria umywalkowa stojąca 
z automatycznym korkiem spustowym

AURORA - 2445170
bateria wannowo-natryskowa podtynkowa

AURORA - 2445120
bateria bidetowa stojąca  
z korkiem spustowym

AURORA - 2445160
bateria natryskowa podtynkowa

AURORA - 2445110, 2445117
bateria umywalkowa stojąca wysoka



AURORA - 2445150, 2445157
bateria kuchenna stojąca  
z dźwignią z boku

AURORA - 2445130
bateria wannowa ścienna

EASY
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COMFORT ZONE



Intrygujący kształt, sprytnie przemycony 

subtelny design oraz niezwykła barwa, która 

oczaruje zmysły i zachwyci swoją oryginalno-

ścią. AURORA ROSE GOLD w odcieniach ele-

ganckiego różowego złota to baterie delikatne 

i oszczędne w formie, ale przyciągające uwagę 

Aurora
kolorystyką zachodzącego słońca. To idealna 

propozycja dla wszystkich, chcących urządzić 

wnętrze z wysublimowanym smakiem, uzy-

skując efekt zaskakujący i ekskluzywny. Ba-

terie AURORA ROSE GOLD są ucieleśnieniem 

wyrafinowania. Stanowią kluczowy element 

niebanalnej aranżacji w energetyzującym wy-

daniu, który podkreśli styl, oferując przy tym 

najwyższy poziom funkcjonalności i precyzji 

wykończenia.
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ROSE GOLD

AURORA ROSE GOLD - 2445240
bateria natryskowa ścienna

AURORA ROSE GOLD - 2445200
bateria umywalkowa stojąca 
z automatycznym korkiem spustowym

AURORA ROSE GOLD - 2445270
bateria wannowo-natryskowa podtynkowa

AURORA ROSE GOLD - 2445220
bateria bidetowa stojąca  
z korkiem spustowym

AURORA  ROSE GOLD - 2445260
bateria natryskowa podtynkowa

AURORA ROSE GOLD - 2445210,
2445217
bateria umywalkowa stojąca wysoka
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AURORA ROSE GOLD - 2445250,
2445257
bateria kuchenna stojąca z dźwignią z boku

AURORA ROSE GOLD - 2445230
bateria wannowa ścienna

EASY
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QUASAR
Szyk, styl i elegancja. Nowe baterie serii 

QUASAR są nie tylko stanowcze i pełne cha-

ryzmy, ale też niesamowicie dostojne. Zdecy-

dowana linia, wyraźne, mocne zarysy sprawią, 

że pomieszczenie nabierze niepowtarzalnego 

charakteru i potrzebnego, by przełamać mo-

notonię, pazura. Baterie te idealnie wkompo-

nują się w nowoczesne wnętrze, ale nie tylko. 

Geometrycznym kształtem i  futurystycznym 

designem potrafią doskonale przełamać nieco 

spokojniejszą i bardziej zachowawczą prze-

strzeń. QUASAR emanuje siłą i niezachwianą 

pewnością siebie. Pełna elegancji seria, która 

nie pozwala sobie na żadne niedociągnięcia, to 

połączenie nieprzeciętnego stylu oraz bezkon-

kurencyjnej ergonomii.
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QUASAR - 2446840
bateria natryskowa ścienna

QUASAR - 2446800
bateria umywalkowa stojąca 
z automatycznym korkiem spustowym

QUASAR - 2446870
bateria wannowo-natryskowa podtynkowa

QUASAR - 2446820
bateria bidetowa stojąca z korkiem 
spustowym

QUASAR - 2446860
bateria natryskowa podtynkowa

QUASAR - 2446810, 2446817
bateria umywalkowa stojąca wysoka
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FIX



QUASAR - 2446850, 2446857
bateria kuchenna stojąca  
z dźwignią z boku

QUASAR - 2446830
bateria wannowa ścienna
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DALI
CHROME

Płynne linie, proste i geometryczne kształ ty, 

chromowane wykoczenie i dbałość o każdy 

szczegół – właśnie dzięki tym cechom baterie  

z rodziny DALI odbierane są bardziej niczym 

współczesne dzie ła sz tuki, aniżeli zwykła 

armatura łazienkowa. DALI to rodzina ba-

ter ii o łagodnych i delikatnych kształ tach. 

Wyg ł adzona i  opanowana. Chromowa-

na powłoka potęguje wrażenie smukłości  

i lekkości. Baterie DALI są doskonałym uzu-

pełnieniem zarówno klasycznych wnętrz, eks-

trawaganckich i wyrazistych salonów łazien-

kowych, jak i minimalistycznych pomieszczeń,  

w k tórych króluje prostota i oszczędność 

form i kolorów. Łatwo ją okiełznać i zaada-

ptować do własnej przestrzeni łazienkowej 

zaprojek towanej w każdym st y lu. Trudno  

o większą elastyczność i uniwersalność.
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DALI - 2447240
bateria natryskowa ścienna

DALI - 2447200
bateria umywalkowa stojąca 
z automatycznym korkiem spustowym

DALI - 2447270
bateria wannowo-natryskowa podtynkowa

DALI - 2447220
bateria bidetowa stojąca  
z korkiem spustowym

DALI - 2447260
bateria natryskowa podtynkowa

DALI - 2447210, 2447217
bateria umywalkowa stojąca wysoka



EASY
FIX

COMFORT ZONE

DALI - 2447250
bateria kuchenna stojąca 
z dźwignią z boku

DALI - 2447230
bateria wannowa ścienna
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DALI
WHITE

Nowoczesna interpretacja klasyki, elegancja, 

oszczędna stylistyka, umiar – tymi słowami 

można określić baterie z rodziny DALI WHITE.  

Uniwersalna, ponadczasowa biel połączona 

z modernistycznym chromem prezentuje się 

wyjątkowo szykownie i wytwornie. To baterie 

z klasą. Minimalistyczne i subtelne. Proste 

geometryczne formy, śnieżnobiałe korpu-

sy i chromowane dźwignie baterii z rodziny 

DALI WHITE to propozycja przeznaczona dla 

wszystkich tych, którzy cenią sobie design 

niebanalny i niepowtarzalny, a jednocześnie na 

tyle uniwersalny, że z powodzeniem  znajdzie 

swoje miejsce we wnętrzach nowoczesnych, 

klasycznych oraz zupełnie awangardowych – 

stylizowanych na różne formy.

DALI WHITE - 2447340
bateria natryskowa ścienna

DALI WHITE - 2447300
bateria umywalkowa stojąca 
z automatycznym korkiem spustowym

DALI WHITE - 2447370
bateria wannowo-natryskowa podtynkowa

DALI WHITE - 2447320
bateria bidetowa stojąca  
z korkiem spustowym

DALI WHITE - 2447360
bateria natryskowa podtynkowa

DALI WHITE - 2447310, 2447317
bateria umywalkowa stojąca wysoka
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DALI WHITE - 2447350
bateria kuchenna stojąca 
z dźwignią z boku

DALI WHITE - 2447330
bateria wannowa ścienna

EASY
FIX

COMFORT ZONE
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DALI
BLACK

Najbardziej klasyczne i eleganckie zesta-

wienie kolorystyczne, niezmiennie obecne  

w trendach wnętrzarskich. Połączenie barw  

i materiałów, które znakomicie harmonizują  

z nowoczesnym wzornictwem. Taka jest seria 

DALI BLACK. Uniwersalna głęboka czerń ze-

stawiona z idealnie gładką, chromowaną po-

włoką tworzy niepowtarzalny klimat, a smukłe 

kształty pozbawione ostrych kątów i twardych 

brzegów przywodzą na myśl surrealistyczne 

prace najwspanialszych malarzy. Baterie z ro-

dziny DALI BLACK to doskonałe połączenie 

designu, funkcjonalności, energooszczędno-

ści, a także wyjątkowej trwałości. DALI BLACK 

to baterie, które wnoszą innowacyjność do 

każdego wnętrza.

DALI BLACK - 2447940
bateria natryskowa ścienna

DALI BLACK - 2447900
bateria umywalkowa stojąca 
z automatycznym korkiem spustowym

DALI BLACK - 2447970
bateria wannowo-natryskowa podtynkowa

DALI BLACK - 2447920
bateria bidetowa stojąca  
z korkiem spustowym

DALI BLACK  - 2447960
bateria natryskowa podtynkowa

DALI BLACK - 2447910, 2447917
bateria umywalkowa stojąca wysoka

EASY
FIX

EASY
FIX

EASY
FIX

COMFORT ZONE



DALI BLACK - 2447950
bateria kuchenna stojąca 
z dźwignią z boku

DALI BLACK - 2447930
bateria wannowa ścienna

EASY
FIX

COMFORT ZONE





www.valvex.com



99
99

52
6

D
at

a 
w

yd
an

ia
: l

ip
ie

c 
20

17
 r.

Valvex S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, Polska
tel. +48 18 269 32 20, 269 32 49, fax +48 18 269 32 11, infolinia: 0800 192 922

www.valvex.com; e-mail: valvex@valvex.com


