Rozwiązania z przyszłości
dla teraźniejszości
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Uwaga:
W przypadku dokonania odniesienia do “Valsir” jest to zrozumiane jako “Valsir S.p.A. z siedzibą w Località Merlaro, 2
25078 Vestone, Brescia.” w przeciwnym razie oznacza jako “Valsir Grupa”.
Podane liczby zostały zaktualizowane w dniu 31/12/2019.

Włochy

SILMAR GROUP:
GRUPA MIĘDZYNARODOWYCH FIRM
W ilości siła

Silmar Group została założona w 1970 roku przez
Silvestro Niboli, który stworzył najnowocześniejsze
przedsiębiorstwo, które od tamtej pory nie przestaje
się rozwijać, dzięki skutecznej strategii dywersyfikacji
produkcji oraz rygorystycznie utrzymywanym
standardom wysokiej jakości.
Obecnie Silmar Group jest jednostką przemysłową
o międzynarodowym zasięgu, zaangażowaną w
bezpośrednią działalność gospodarczą w 12 różnych
krajach, sprzedając swoje produkty w ponad 100
państwach na całym świecie.
Poprzez realizację synergii w ramach grupy i
konkretnych umiejętności każdego członka, uzyskuje
realne korzyści spójności i siły, w 5 różnych już
zintegrowanych sektorach: ogrzewania, obróbki
aluminium, wodno-kanalizacyjnym, galwanizacji i
ochrony przeciwpożarowej.

Silmar Group: liczby za 2019 rok

Powierzchnia 1.987.000 m2
w tym 469.000 m2
pod dachem

Obrót
955.581.280 €

Zatrudnienie
3.320
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VALSIR, SPÓŁKI I ODZIAŁY

Valsir: firma
Firma Valsir została założona w 1987 w Vestone w
regionie Valsabbia, na trasie prowadzącej od jeziora
Garda do Dolomitów Brenta.
To tutaj jest kreowany globalny zasięg poprzez
międzynarodowe umowy i przedsięwzięcia
biznesowe.
Wzrost gospodarczy, rozwój technologiczny, dążenie
do jak najlepszej jakości poprzez badania oraz ciągłe
udoskonalanie własnych projektów i obecność na
rynkach międzynarodowych to elementy, które
kierowały i nadal kierują polityką Valsir.
Potrzeba kompleksowego zaopatrzenia rynków
zagranicznych doprowadziła do powstania sieci
spółek i oddziałów firmy: Grupa Valsir.
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Powierzchnia
Obrót
Zatrudnienie
1.437.700 m2 387.830.491 €
2.071

FIJI

Fabryki

Biura handlowe

Valsir Vestone (Brescia, Włochy)
Valsir Vobarno (Brescia, Włochy)
Valsir Recycling Division - Carpeneda 1 (Brescia,
Włochy)
Valsir Carpeneda 2 (Brescia, Włochy)
Valsir Polska (Skawina, Polska) 1
OLI (Brescia, Włochy) 2
OLI - Sistemas Sanitários, S.A. (Aveiro, Portugalia) 2
OLI (Moskwa, Rosja) 2
Valrom Industrie (Bukareszt, Rumunia) 2
Valrom Ukraine (Vinnitsa, Ukraina) 2
Valplast Industrie (Bukareszt, Rumunia) 2
Sinikon (Troitzk, Rosja) 2
Alba (Brescia, Włochy) 1

Magazyn (Montagny, Francja) 3
Valsir S.A. (Johannesburg, Południowa Afryka) 1
Valsir S.A. (Kapsztad, Południowa Afryka) 3
Valsir India (Mumbai, Indie) 1
Valsir Australia (Perth - Western Australia) 2
OLI (Möckmül, Niemcy) 2

Legenda:
1 Spółka zależna
2 Spółka stowarzyszona
3 Magazyn
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Stale rozwijająca się firma.
Produkcja i centrum
logistyczne.
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VALSIR - Centrala
Lokalizacja: Vestone (BS)
Powierzchnia: 47.380 m2 (z czego 29.190 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 306
Produkcja:
Nadtynkowe i podtynkowe spłuczki
Przyciski spłuczek
Kształtki systemów kanalizacyjnych
Złączki systemów wody użytkowej, systemów
grzewczych i instalacji gazowych
System ogrzewania podłogowego
Podciśnieniowy system odwadniania dachów
Syfony i kształtki dla specjalistycznych systemów
kanalizacyjnych
Prysznicowe systemy odwodnień liniowych
MFV • VMC

VALSIR - fabryka Vobarno
Lokalizacja: Vobarno (BS)
Powierzchnia: 107.550 m2 (z czego 64.190 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 181
Produkcja:
Niskoszumowe i standardowe rury kanalizacyjne
HDPE, Blackfire®, PP3, PP, Triplus® i Silere®
Rury wielowarstwowe systemów wody użytkowej
oraz systemów grzewczych
Centrum logistyczne
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Dzięki know-how wypracowanemu przez ponad
30 lat działalności w sektorze tworzyw sztucznych,
Valsir postanowił w 2012 roku stworzyć wydział
«fabbrica laboratorio», w którym staramy się
poddać recyklingowi wszystkie odpady z tworzyw
sztucznych pochodzące z Silmar Group (folia
polietylenowa, duże worki, odpady produkcyjne i
inne). Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń
w 2012 roku utworzono Valsir Recycling, który
zajmuje się produkcją materiałów pochodzących
z recyklingu. Materiały te są stosowane w grupie
do produkcji opakowań, takich jak ramki i palety,
a także są sprzedawane na zewnątrz do produkcji
różnych artykułów wyposażenia wnętrz, w przemyśle
motoryzacyjnym, budownictwie, ogrodnictwie
itp. w rzeczywistości tylko 5% tego materiału jest
wykorzystywane do produkcji opakowań dla grupy
Silmar, reszta jest sprzedawana na rynku dla wyżej
wymienionych sektorów produkcyjnych.
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VALSIR RECYCLING DIVISION - fabryka
Carpeneda 1
Zakład produkcyjny z magazynem w Carpeneda
dla Vobarno.
Lokalizacja: Carpeneda, Vobarno (Brescia)
Powierzchnia: 34.104 m2 (z czego 10.243 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 36
Produkcja:
Wytwarzanie surowców z materiałów nadających
się do recyklingu

Po uruchomieniu zakładu zajmującego się
regranulacją tworzyw sztucznych, Valsir zintegrował
produkcję opakowań używanych do transportu
swoich produktów oraz do innych zastosowań.
W zakładzie Carpeneda 2 produkowane są
palety i ramki do pakowania rur, wykonane
z regranulowanego tworzywa sztucznego
pochodzącego z recykingu.

VALSIR - fabryka Carpeneda 2
Zakład produkcyjny z magazynem w Carpeneda dla
Vobarno.
Lokalizacja: Carpeneda, Vobarno (Brescia)
Powierzchnia: 54.974 m2 (z czego 8.507 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 7
Produkcja:
Produkcja palet
Magazyn
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GRUPA MIĘDZYNARODOWA

ALBA
Handel i produkcja syfonów do zlewów kuchennych
i kanalizacji.
Lokalizacja: Rodengo Saiano (Brescia)
Powierzchnia: 18.696 m2 (z czego 10.992 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 73
Produkcja:
Syfony
Odpływy do zlewozmywaków
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VALSIR - magazyn w Montagny
Obiekt handlowy i magazyn Valsir pod Lyonem.
Lokalizacja: Zac du Baconnet, 69700 Montagny
(Francja)
Powierzchnia: 10.970 m2 (z czego 2.990 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 20
Działalność: magazyn

VALSIR POLSKA
Produkcja rur PP i HDPE.
Lokalizacja: ul. Przemysłowa 7A, Skawina (Polska)
Powierzchnia: 19.895 m2 (z czego 5.424 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 22
Produkcja:
Rury systemu kanalizacji z polipropylenu
do Ø 160 mm
Rury wodociągowe z polietylenu wysokiej gęstości
HDPE do Ø 315 mm

VALSIR INDIA
Biuro handlowe w Bombaju.
Lokalizacja: S-7/8, Pinnacle Business Park,
Mahakali Caves Rd., w pobliżu Centrum Ahura,
Andheri (E), Bombaj 400093 Maharastra (Indie)
Powierzchnia: 200 m2 zadaszone
Zatrudnienie: 5
Działalność: placówka handlowa
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VALSIR AUSTRALIA
Biura handlowe w Australi.
Lokalizacja: Perth - Western (Australia)
Powierzchnia: 700 m2
Zatrudnienie: 5
Działalność: placówka logistyczno-handlowa oraz
produkcja modułów MFV

VALSIR POŁUDNIOWA AFRYKA
Dwa biura handlowe w Republice Południowej Afryki:
Kapsztad i Johannesburg.
Lokalizacja: 49 Brunton Circle, Foundersview South,
Modderfontein, Johannesburg (Południowa Afryka)
Powierzchnia: 1.800 m2 (z czego 1.390 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 15
Działalność: placówka logistyczno-handlowa
Lokalizacja: 16 McLaren Drive, Racing Park Killarney
Gardens, Kapsztad (Republika Południowej Afryki)
Powierzchnia: 1.600 m2 (z czego 1.600 sm2
zadaszone)
Zatrudnienie: 7
Działalność: placówka logistyczno-handlowa

OLI - Sistemas Sanitários, S.A.
Jeden z pierwszych producentów systemów do
ceramicznych spłuczek. Wraz z Valsir jest drugim
co do wielkości producentem spłuczek na świecie,
z 2.000.000 sztuk produkowanych każdego roku.
Lokalizacja: Travessa do Milão Esgueira 3800-314,
Aveiro (Portugalia)
Powierzchnia: 62.000 m2 (z czego 22.000 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 475
Produkcja:
Nadtynkowe i podtynkowe spłuczki
Mechanizmy spłuczek ceramicznych, zawory
napełniające i opróżniające
Przyciski Design
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OLI WŁOCHY
OLI S.r.l. powstała ze współpracy OLI - Sistemas
Sanitários i Valsir. Początkowo założona jako
firma handlowa, rozszerzyła swoją działalność
o produkcję syfonów, OLIflex przewodów
kominowych z PP i stali nierdzewnej do kotłów
kondensacyjnych.
Lokalizacja: Piani di Mura, Casto (BS)
Powierzchnia: 17.070 m2 (z czego 11.300 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 42
Produkcja:
Syfony
Plastikowe i stalowe systemy kominowe
Prysznicowe systemy odwodnień liniowych
Przyciski Design

OLI ROSJA
Zakład produkcyjny w Moskwie, Rosja.
Lokalizacja: 11 Promyshlennaia, Troitsk, Moscow,
142190. 9 Promyshlennaia, Troitsk, Moskwa, 142191
(Rosja)
Powierzchnia: 1.557 m2 (z czego 1.557 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 25
Produkcja:
Elementy wewnętrzne do ceramicznych spłuczek
Centrum logistyczne

OLI NIEMCY
Biura handlowe w Niemczech.
Lokalizacja: Agria-Industrie Park, Bittelbronner
Straße 42-46, 74219 Möckmül (Niemcy)
Powierzchnia: 1.961 m2 (z czego 1.961 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 3
Działalność: placówka logistyczno-handlowa
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VALROM INDUSTRIE
Lider rynku rumuńskiego w produkcji HDPE, PP
oraz karbowanych rur osłonowych przewodów
wysokiego napięcia.
Lokalizacja: Bdul. Preciziei, no. 28, sector 6,
Bucharest (Rumunia)
Powierzchnia: 949.000 m2 (z czego 92.600 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 449
Produkcja:
Kanalizacyjne i wodne systemy z polipropylenu PP
Systemy wodociągowe i gazowe z HDPE do
Ø 630 mm
Systemy uzdatniania i magazynowania wody
Karbowane rury osłonowe przewodów wysokiego
napięcia

VALPLAST INDUSTRIE
Valplast: pierwszy producent PVC na rynku
Rumuńskim.
Lokalizacja: Bdul. Preciziei, nr 9, sector 6,
Bukareszt (Rumunia)
Powierzchnia: 16.000 m2 (z czego 5.000 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 125
Produkcja:
Rury i kształtki systemu kanalizacji z PVC do Ø 630
Systemy odwodnień i filtracji
Systemy ochronne przewodów elektrycznych
Studnie kanalizacyjne

VALROM UKRAINA
Lider ukraińskiego rynku w produkcji systemów
kanalizacyjnych, Valrom Ukraina został utworzony
przez firmy Valrom i Valplast.
Lokalizacja: Vinnitsa obl., 23320 Sutiski, 49, Vinnitsa
Ul. (Ukraina)
Powierzchnia: 140.700 m2 (z czego 29.900 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 72
Produkcja:
Rury wodociągowe i gazowe z polietylenu wysokiej
gęstości HDPE do Ø 315 mm
Rury kanalizacyjne z polipropylenu (PP) do
Ø 160 mm
Rury kanalizacyjne z PVC Ø 500 mm
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SINIKON
Lider rynku rosyjskiego w produkcji rur i kształtek
z PP.
Lokalizacja: Promyshlennaya street nr 11, 142190,
Troick obwód moskiewski (Rosja)
Powierzchnia: 40.000 m2 (z czego 12.812 m2
zadaszone)
Zatrudnienie: 129
Produkcja:
Rury i kształtki systemu wewnętrznej kanalizacji
z polipropylenu (PP)
Rury kanalizacji niskoszumowej
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THINK GLOBAL
ACT LOCAL
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Valsir dziś:
obecność handlowa

Valsir sprzedaje swoje produkty w ponad 100
Krajach i jako taki należy do światowej czołówki w
branży wodno-kanalizacyjnej i grzewczej.
Firma Valsir prowadzi działalność na rynku europejskim,
jest również obecna w rozległej sieci na rynkach
rozwijających się, gdzie zapewnia szybkie i terminowe
dostawy, sprzedaż i pomoc techniczną, gwarantując
wszelkie potrzeby wszystkim klientom.
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Naszym celem jest propagowanie jakości i innowacji,
które wyróżniają włoskich producentów na całym
świecie i umożliwiają każdemu korzystanie
z zaawansowanych rozwiązań technologicznych
łatwych w instalacji i jednocześnie przyjaznych
dla środowiska ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony cennego zasobu jakim jest woda.
Zamierzamy pozostać wiernym temu zobowiązaniu,
zapewniając naszym partnerom najwyższą jakość
produktów i usług, które zapewniają wspólny i stały
wzrost z upływem czasu.
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MADE IN ITALY,
SYNONIM JAKOŚCI

MADE IN ITALY

“Jakość nigdy nie jest dziełem
przypadku, jest to zawsze
wynik inteligentnego wysiłku.”
[John Ruskin]

Włoska jakość, doceniana na całym świecie w
połączeniu z doskonałą produkcją swoich wyrobów:
to idea Valsir “Made in Italy”.
Valsir z głęboko zakorzenionym włoskim
pochodzeniem w coraz bardziej globalnym rynku,
ulokował swoje wszystkie procesy produkcyjne w
fabrykach w Vestone i Vobarno, w prowincji Brescia,
gdzie wszystkie produkty są tworzone, realizowane,
opracowane, zaprojektowane i wykonane przy
użyciu czołowych technologii.
Całkowita kontrola procesu produkcji, w połączeniu
z tradycyjną pracowitością ludzi z Brescii, sprawia,
że produkty Valsir są ambasadorami jakości i
doskonałości w każdym kraju na świecie.
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CIĄGŁA INNOWACJA PRZEWAGĄ
NAD KONKURENCJĄ

“Innowacja dziś,
to jednogłośnie uznawany
za jeden z najważniejszych
strategicznych elementów
każdej nowoczesnej
gospodarki”
[Ekonomista]

Valsir wierzy w siłę innowacji, dlatego każdego
roku inwestuje około 3,5% swoich obrotów w
badania i rozwój.
Efekty starań w tej dziedzinie można zauważyć w
całej gamie 22 różnych linii produktowych z ponad
7.000 elementami.
Ponad 24 zarejestrowanych europejskich
patentów.
Ale to nie wystarczy.
Ponieważ Valsir nigdy nie przestaje się uczyć.
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ŚRODOWISKO

Poszanowanie wszystkiego,
co nas otacza, ma swój koszt,
ale przede wszystkim ma
wartość

VALSIR

VALSIR

TAINABILITY
SUS
SUSTAINABILITY
ORT
REP
REPORT
8-2019
201
2018-2019

2018-2019
SUSTAINABILITY REPORT

SUSTAINABILITY REPORT 2018-2019
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Nasza dolina i jej mieszkańcy nauczyli nas, że
wydajne procesy produkcyjne i niezawodne
produkty nie są jedynymi parametrami, przez które
prowadzenie firmy powinno być oceniane.
Świadomość oddziaływania na środowisko naszej
działalności przyniosła zwiększenie dywersyfikacji
w strukturze procesów. Kwestia zrównoważonego
rozwoju stała się tak bardzo ważna, że obecnie
obejmuje wszystkie obszary firmy.
Zaangażowanie Valsir dzieli się zasadniczo w dwóch
kierunkach: na tworzeniu produktów przyjaznych
dla środowiska z możliwością ich recyklingu, a
z drugiej strony na wdrażaniu zrównoważonych
procesów produkcyjnych wewnątrz wysoko
energooszczędnych budynków.

Pobierz trzeci Raport
Zrównoważonego
Rozwoju:
valsir.it/u/sostenibilita-en

ZRÓWNOWAŻONE
PROCESY PRODUKCYJNE

ISO 9001 - ISO 50001 - ISO 14001
Koniecznym jest utrzymanie wysokiego poziomu
jakości na coraz bardziej wymagającym rynku,
aby konkurować i zagwarantować niezawodność
produktów: centralną osią filozofii firmy Valsir jest w
istocie skrupulatna dbałość o jakość, akredytowana
certyfikatem ISO 9001. W 2001 roku Valsir był
pierwszą firmą we Włoszech z branży wodnogrzewczej i jedną z pierwszych w Europie, która
otrzymała ten certyfikat.
W sierpniu 2017 Valsir uzyskał certyfikat Energy
Management System (EMS) zgodny z normą
ISO 50001: 2018 Certyfikat potwierdza silne
zaangażowanie firmy w ciągłe doskonalenie poprzez
bardziej efektywne wykorzystanie energii i świadczy
o zgodności różnych działów organizacji z niniejszą
normą.

W styczniu 2018 roku Valsir udowodnił swoje
zaangażowanie w ochronę środowiska,
uzyskując certyfikat ISO 14001:2015 dla zakładu
produkcyjnego w Vestone. Uzyskany certyfikat
to jednak dopiero pierwszy krok w ochronie
środowiska
Od 2019 roku została uruchomiona nowoczesna
i innowacyjna instalacja, która zintegrowana z
istniejącym już parkiem fotowoltaicznym, będzie
w stanie wyprodukować ponad 30% energii
elektrycznej potrzebnej do zasilania wszystkich
fabryk Valsir. Jest to Trigenerator zasilany metanem,
zdolny do wytwarzania energii elektrycznej, pary i
energii chłodzącej.
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FILOZOFIA VALSIR:
JAKOŚĆ W HYDRAULICE
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“Jakość musi być tworzona,
nie kontrolowana”
[Philip Crosby]
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Nieustanne zaangażowanie Valsir w wytwarzanie
produktów wysokiej jakości jest ponadto
potwierdzone przez ponad 200 certyfikatów
produktowych uzyskanych na całym świecie
od najbardziej rygorystycznych jednostek
certyfikujących (dane zaktualizowane na 01/05/2021).
W celu utrzymania wysokich standardów jakości,
Valsir od wielu lat posiada własne laboratorium
kontroli jakości, które jest stale modernizowane
według najnowszych technologii dzięki temu jest
jednym z najbardziej zaawansowanych na rynku
sanitarno-grzewczym.
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PL

OBSŁUGA W VALSIR

Zadowolenie naszych
klientów, to również nasze
zadowolenie

Średni czas Bezpośrednie
realizacji
dostawy na
zamówienia plac budowy
3 dni

99,88%
kompletnych
zleceń
realizowanych
w planowanym
terminie dostawy

Szybkie dostawy.
Dzięki naszemu centrum logistycznemu
zlokalizowanemu w Vobarno, udało nam się
poprawić naszą obsługę dostaw, gdzie wysyłka
zamówionego towaru realizowana jest w ciągu
zaledwie 3 dni (średnio).
Pomimo, że sprzedaż towarów odbywa się zawsze
za pośrednictwem dystrybutorów, Valsir oferuje
również usługę dostawy bezpośrednio na miejsce
budowy, unikając w ten sposób niepotrzebnych
przeładunków towarów w punktach sprzedaży,
co obniża koszty dla klienta i zwiększa szybkość
dostawy.
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DORADZTWO
TECHNICZNE

“Przyszłość budowana jest
dzień po dniu”
[Dean Acheson]

Biuro techniczne i projektowe Valsir wspiera swoich
klientów podczas projektowania każdego rodzaju
systemu, pomagając im w wyborze optymalnego
rozwiązania dla ich potrzeb. W związku z tym Valsir
opracowała Silvestro®, autorskie oprogramowanie do
projektowania systemów sanitarnych i grzewczych.
Korzystając z tego oprogramowania, bardzo
łatwo i szybko stworzymy zarówno dokumentację
techniczną jak i listę materiałową projektowanej
instalacji ogrzewania podłogowego i grzejnikowego,
jak również instalacji wody użytkowej i systemów
kanalizacji.
W przypadku szczególnie skomplikowanych
projektów lub konkretnych problemów,
przedstawiciele Valsir są do dyspozycji również na
placu budowy, zapewniając obsługę przed i po
sprzedażową.
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SZKOLENIA
VALSIR ACADEMY

“Jakość to pasja
i duma”
[Tom Peters]

Działania szkoleniowe oparte na wymianie
doświadczeń i wiedzy, jak również na aspektach
technicznych i technologicznych produktów, mogą
zaoferować uczestnikom szkoleń znaczną przewagę
w dłuższej perspektywie czasu. Właśnie dlatego
Valsir od ponad 30 lat świadczy usługi szkoleniowe,
w tym celu założył Valsir Academy, którego
zadaniem jest wspieranie rozwoju zawodowego
klientów i partnerów poprzez szeroki wybór
konkretnych kursów i programów specjalistycznych
szkoleń.
Ponieważ w Valsir przyszłość nie jest
improwizacją, ale jest budowana dzień po dniu.
Każdego roku Valsir Academy przeprowadza
szkolenia techniczne dla ponad 4.000 specjalistów:
instalatorów, projektantów, klientów i handlowców
zarówno w naszej firmie jak również na terenie
budowy czy w biurach projektowych i u klientów.
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Dostępne modele Valsir
www.valsir.it/u/revit

BLACKFIRE

HDPE
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PP3/PP

TRIPLUS

SIPHONS

RAINPLUS

FLUSHINGSYSTEMS

ARIAPUR

MFV

BRAVOPRESS

PEXALBRASS

PEXALEASY

PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKTOWANIA

“Gatunkiem, który przetrwa
nie jest ani ten najsilniejszy,
ani ten najinteligentniejszy,
ale ten, który najbardziej
reaguje na zmiany”
[Charles Darwin]

Bimobject
awards 2016
- finalistą -

Bimobject
awards 2017
- zwycięzca -

Bimobject
awards 2018
- finalistą -

Building Information Modelling to system, proces ale
również “filozofia”, która pozwala na doskonalenie
planowania, projektowani, budowania I zarządzania
budynkami. Valsir S.p.A. ukazuje istotę BIM tworząc
szereg modeli Autodesk Revit® i aplikacji dla sektora
sanitarno-grzewczego.
Zespół Valsir BIMteam opracował własne modele,
koncentrując się na wymaganiach użytkowników
oraz mając na celu ułatwienie i przyspieszenie
czynności projektowych.

Pobierz podręcznik modeli Revit:
www.valsir.it/u/manuale-revit-en
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NIEKTÓRE Z NASZYCH
REFERENCJI

Golubacka Monument (Golubac, Serbia)

Valsir jest obecny ze
swoimi systemami w
międzynarodowych
projektach o różnym
charakterze i złożoności

GTC 41 (Belgrade, Serbia)
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Raffles City Chongqing
(Chongqing, Chiny)

Hotel Mercure Simatupang
(Jakarta, Indonezja)

Renault
(Novo Mesto, Słowenia)

Vakkaru Island Resort
(Male, Malediwy)

Southbeach residences
(Singapore, Singapur)

Teatr la Scala
(Milan, Włochy)

Le Meridien
(Limassol, Cypr)

Iconsiam residence
(Bangkok, Tajlandia)

BBVA
(Madrid, Hiszpania)

Vittoria park wodny
(Samara, Rosja)

Riviera Golf Club
(Cattolica, Włochy)

Laboratorium mikrobiologiczne
(Cambridge, Wielka Brytania)
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Lubimy to co robimy

Pobierz broszurę produktu:
www.valsir.it/en/download/download/
pagina-download

28

SYSTEMY
KANALIZACYJNE

SYSTEMY
WIELOWARSTWOWE

SYSTEMY
WODOCIĄGOWE

SYSTEMY
SPŁUKUJĄCE

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

SYSTEM
ODZYSKU
CIEPŁA HRV

ODWODNIENIA
DACHOWE

SYFONY

SYSTEMY
ŁAZIENKOWE

ACADEMY

SYSTEMY
KANLIZACJI
ZEWNĘTRZNEJ

UZDATNIANIE
WODY

Valsir oferuje zaawansowane systemy kanalizacyjne
z polietylenu wysokiej gęstości łączone metodą
zgrzewania, kielichowe systemy kanalizacji
niskoszumowej wykonane z mieszanki polipropylenu
i wypełniaczy mineralnych Blackfire®, PP3,
Triplus® i Silere®; szeroką gamę rur i kształtek
do instalacji wody użytkowej Pexal®, Mixal® i
Thermoline®; systemy ogrzewania i chłodzenia
podłogowego; podciśnieniowy system odwodnienia
dachów Rainplus®, rury PE i kształtki do instalacji
wodociągowych, wentylację z odzyskiem ciepła
(HRV), a także szeroki wybór syfonów i innych
urządzeń.

najnowszą ewolucją w branży budowlanej, Ariapur
mechaniczny wyciąg zapachów dostępny w 2
modelach.
Dział budowlany, założony w 2016 roku, oferuje
systemy kanalizacji zewnętrznej składające się z
rur i kształtek: PVC Basicline i PPEcoforte®, a także
systemy oczyszczania ścieków i gromadzenia wody
deszczowej.

Zaawansowane niskoszumowe spłuczki podtynkowe
posiadające do wyboru ponad 270 przycisków,
spłuczki nadtynkowe; systemy prysznicowe z
odpływami liniowymi oraz system MFV, który jest
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SYSTEMY
KANALIZACYJNE

BLACKFIRE
Odporność ogniowa w klasie B1
Niezwykle szybki i łatwy montaż dzięki kielichowym
połączeniom
Wewnętrzna biała warstwa ułatwia inspekcję wideo
Odporność na podciśnienie do -800 mbar i
ciśnienie 1,5 bar
Szeroka gama rur i kształtek: od Ø 32 mm
do Ø 160 mm
Wyjątkowa odporność na działanie promieni UV
Kompatybilność ze wszystkimi innymi
systemami kanalizacyjnymi Valsir
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PP3/PP
Niezwykle szybki i łatwy montaż dzięki połączeniu
kielichowemu
Odporny na niskie temperatury do -10°C
Odporność na chwilowe przepływy medium o
temperaturze do 95°C
Wysoka odporność chemiczna na substancje
rozpuszczone w domowych i przemysłowych
ściekach
Zakres rur i kształtek od Ø 32 mm do Ø 160 mm
Szeroka gama kształtek specjalnych
(PP3) Właściwości wygłuszające: 17 dB(A) przy
przepływie 2 l/s zgodnie z EN 14366
(certyfikat P-BA 92/2014)

Doskonałe właściwości wygłuszające: 12 dB(A)
przy przepływie 2 l/s (EN 14366)
Niezwykle szybki i łatwy montaż dzięki kielichowym
połączeniom
Wysoka odporność na uderzenia, również w niskiej
temperaturze, aż do -25°C
Odporność na chwilowe przepływy medium
o temperaturze do 95°C
Szeroka gama rur, kształtek i akcesoriów w
średnicach od Ø 32 mm do Ø 250 mm

Znakomite właściwości wygłuszające: 6 dB(A) przy
przepływie 2 l/s (EN 14366)
Niezwykle szybki i łatwy montaż dzięki kielichowym
połączeniom
Wysoka odporność w niskiej temperaturze do
-20°C
Odporność na chwilowe przepływy medium
o temperaturze do 95°C
Wysoka odporność chemiczna na substancje
rozpuszczone w domowych i przemysłowych
ściekach
Szeroki zakres średnic, od Ø 58 mm do Ø 160 mm
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HDPE
Wysoka odporność na promienie UV, jak również
większość związków chemicznych
Idealny do prefabrykacji odcinków systemu
Odporność na chwilowe przepływy medium
o temperaturze do 95°C
Połączenia: mufy elektrooporowe, zgrzewanie
doczołowe, mechaniczne
Szeroka gama rur, kształtek i akcesoriów w
średnicach od Ø 32 mm do Ø 315 mm

COLLARWINGS
Certyfikat EI 240 (odporność na ogień przez ponad
4 godziny), montowane na ścianie lub suficie
zgodnie z UNI EN 1366-3
Certyfikowane dla 7 różnych materiałów: (PP,
HDPE, Triplus®, Silere®, PVC, ABS i SAN+PVC)
zgodnie z normą UNI EN 1366-3
Wzmacniające klapki ochronne tworzące
mechaniczną barierę, która zwiększa
ognioodporność kołnierza
Średnice: od Ø 32 mm do Ø 160 mm
Prosty i szybki montaż. Nawet na istniejących już
rurociągach

OBEJMA BLOKUJĄCA
Antypoślizgowe obejmy zapobiegają zsuwaniu się
rur i połączeń pod wpływem naprężeń wewnętrznych, naprężeń zewnętrznych lub rozszerzania
Śruba pozwala na szybkie dokręcenie obejmy,
dzięki czemu system nadaje się również do
wielokrotnego użytku
Opcjonalna uszczelka dostarczana do aplikacji
zakopanych
Nadaje się do systemów z podciśnieniem lub
nadciśnieniem
Nadaje się do sytuacji, w których rura spustowa
nie może być prawidłowo zamocowana na swoim
miejscu
Zakres średnic od Ø 32 mm do Ø 250 mm
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SYSTEM
WODOCIĄGOWY PE

PE
Łatwy i szybki montaż
Trwałość i bezpieczeństwo
Odporność na działanie większości związków
chemicznych
Odporność na działanie bakterii, grzybów itp.
Niski ciężar właściwy w porównaniu z żeliwem,
PVC i stalą
Możliwość łączenie z innymi materiałami za
pomocą szerokiej gamy złączek
Gładkie ścianki wewnętrzne rur uniemożliwiają
odkładanie się osadów
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SYSTEM
WIELOWARSTWOWY

PEXAL
Łączy w sobie zalety typowe dla rur metalowych
z zaletami rur z tworzyw sztucznych
Całkowita nieprzepuszczalność tlenu i światła,
dzięki warstwie pośredniej z aluminium
Idealny do systemów grzewczych i chłodzących
Certyfikowany do transportowania wody pitnej
Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar w
temperaturze do 95°C
Doskonała elastyczność podczas zginania
(także ręcznie) i długotrwała stabilność
Szeroki zakres średnic, od Ø 14 mm do Ø 90 mm
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MIXAL
Łączy w sobie zalety typowe dla rur metalowych
z zaletami rur z tworzyw sztucznych
Całkowita nieprzepuszczalność tlenu i światła,
dzięki warstwie pośredniej z aluminium
Idealna do ogrzewania podłogowego i systemów
chłodzenia
Certyfikowana do transportowania wody pitnej
Maksymalne ciśnienie pracy do 10 bar w
temperaturze do 95°C
Doskonała elastyczność podczas zginania
(także ręcznie) i długotrwała stabilność
Zakres średnic, od Ø 14 mm do Ø 32 mm

THERMOLINE
Bardzo lekki i wygodny w montażu
Bariera tlenowa (EVOH) na zewnętrznej warstwie
rury
Doskonałe rozwiązanie do ogrzewania
podłogowego i systemów chłodzenia
Odporność na temperaturę do 95°C, chwilowo
maksymalnie do 100°C
Zakres średnic, od Ø 12 mm do Ø 25 mm

PEXALBRASS
Kompatybilność z wieloma profilami zaciskowymi
(H, TH, U, C, VAL)
System sygnalizacji nieszczelności podczas próby
ciśnieniowej instalacji w przypadku braku
zaciśnięcia złączki
Specjalny profil łącznika rurowego z podwójnym
uszczelnieniem typu o-ring zapobiegający
wysunięciu się rury ze złączki
Bardzo szeroka gama złączek i akcesoriów
Certyfikowane do transportowania wody pitnej
Zakres średnic, od Ø 14 mm do Ø 90 mm
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PEXALEASY
Zredukowane straty ciśnienia dzięki pełnemu
przelotowi przez złączkę
Brak zjawiska utleniania i korozji
Doskonałe charakterystyki odporności
mechanicznej i starzeniowej
Bardzo szybki i niezwykle łatwy montaż
Odporność chemiczna na większość substancji
rozpuszczonych w wodzie
Certyfikowane do transportowania wody pitnej
Zakres średnic, od Ø 14 mm do Ø 75 mm

BRAVOPRESS
Kompatybilne z szeroką gamą profilami
zaciskowych (H, TH, U, C, VAL)
Brak zjawiska utleniania i korozji
Odporność chemiczna na większość substancji
rozpuszczonych w wodzie
Certyfikowane do transportowania wody pitnej
Średnice od Ø 16 mm do Ø 63 mm
Lepsza kontrola wsunięcia rury w kształtkę dzięki
przezroczystemu pierścieniowi mocującemu i
otworom inspekcyjnym w tulei zaciskowej
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OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

OGRZEWANIEPODŁOGOWE
Wysoki komfort cieplny, dzięki równomiernemu
rozkładowi temperatury w pomieszczeniach
Duża oszczędność energii
Duża powierzchnia grzewcza o niskiej
temperaturze
Dobre warunki higieniczne i optymalna wilgotność
w pomieszczeniach
Brak negatywnych zmian przy ścianach
gipsowych, drewnianych podłogach i innych
elementach wyposażenia
Brak ograniczeń architektonicznych
Odpowiednie do wszystkich rodzajów budynków
i wymagań budowlanych
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SYSTEMY
SPŁUKUJĄCE

SPŁUCZKIPODTYNKOWE
Innowacyjny, opatentowany zawór opróżniający
Elementy wewnętrzne wykonane z materiałów
zapobiegających osadzaniu się kamienia,
gwarantując niezawodną pracę przez długi czas
Łatwość montażu i swoboda konfiguracji dzięki
dostępności wielu typów spłuczek i stelaży
Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami misek WC
Szeroka gama przycisków z metalu, ABS oraz z
linii Design
Produkty spełniają wymagania normy EN 14055
oraz posiadają oznaczenie CE
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STELAŻE
Valsir oferuje cztery rodzaje stelaży do montażu
bidetów, umywalek, misek WC i pisuarów.
Linia Fixsystem wykonana jest z ocynkowanej blachy,
natomiast linia Block samonośny i Block wykonane
są z metalowych ram odpornych na korozję.
Zaprojektowane i wykonane w celu zaspokojenia
wielu wymagań instalacyjnych, stelaże Fixsystem,
Block samonośny i Block gwarantują niezawodność i
łatwy montaż.

PRZYCISKI
Jako uzupełnienie oferty spłuczek, Valsir opracował
serię przycisków i elementów sterujących
produkowanych z takich materiałów jak ABS lub
metal.
Przyciski Valsir spełniają wszelkie wymogi
funkcjonalności jak również odgrywają ważną rolę
w wystroju wnętrza łazienki, nadając jej wyraźnie
włoską osobowość i urok.
Linia przycisków Design obejmuje ponad 270
modeli wykonanych z innowacyjnych materiałów
połączonych w wyrafinowany sposób, oferując
liczne wykończenia i wielkości, które pozwalają na
indywidualną, niepowtarzalną aranżację każdej
łazienki.

ARIAPUR
Połączone odciągi powietrza z miski WC oraz z
pomieszczenia
Niezwykle cichy
Wysoka wydajność
Wzornictwo pasujące do wszystkich typów
pomieszczeń
Automatyczne działanie oraz różne sposoby
uruchamiania
Wybór pomiędzy dwoma modelami
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SYSTEM
HRV

HRVSYSTEM
Rekuperatory
Urządzenia do odzysku ciepła o wysokiej
wydajności wentylacji mechanicznej
Oferta obejmuje urządzenia wentylacyjne ze
zintegrowanym zimowym i letnim osuszaczem
Urządzenia mogą być połączone z systemem
grzewczym, a oba systemy mogą być zarządzane
bezpośrednio przez elektroniczne sterowniki
Poprawa warunków zdrowotnych i higienicznych
dzięki autonomicznej i ciągłej wymianie powietrza
Oszczędność kosztów dzięki redukcji zużycia energii
Wyższa klasa efektywności energetycznej
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HRVSYSTEM
Akcesoria
Pełna gama akcesoriów do montażu kompletnego
systemu wentylacji z odzyskiem ciepła
Elastyczne lub sztywne przewody wentylacyjne w
różnych rozmiarach do łączenia rekuperatora ze
skrzynkami rozdzielczymi
Plastikowe skrzynki rozdzielcze lub izolowane
skrzynki do zintegrowanego osuszania powietrza
Okrągłe i owalne przewody wentylacyjne celem
zmniejszenia przestrzeni potrzebnej do montażu
Odwracalne mocowanie kratek dla łatwiejszego i
bardziej uniwersalnego montażu
Wzory kratek nawiewnych i wywiewnych pasujące
do wszystkich estetycznych wymagań

BREZZA60
Wyższy komfort życia: Brezza60 zapobiega
spadkom temperatury spowodowanym otwarciem
okien podczas wietrzenia mieszkania
Usuwa nieprzyjemne zapachy
Zdrowie i dobre samopoczucie: dzięki ciągłemu
przepływowi, powietrze w twoim domu jest
zawsze świeże, co zapobiega tworzeniu się pleśni i
gromadzeniu się wilgoci
Oszczędność pieniędzy i energii
Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu
Idealne rozwiązanie do nieinwazyjnych projektów
remontowych
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PODCIŚNIENIOWY
SYSTEM ODWODNIEŃ

RAINPLUS
Bardziej ekonomiczny w porównaniu z
tradycyjnymi systemami ze względu na zmniejszone
średnice rur i mniejszą liczbą otworów pod wpusty
Oszczędność miejsca
Samooczyszczanie rur dzięki dużej prędkości
przepływu i całkowitemu ich wypełnieniu
Zrównoważony ekologicznie: dzięki możliwości
gromadzenia i powtórnego wykorzystywania wody
deszczowej
Większa swoboda projektowania i większa
dowolność przy definiowaniu i projektowaniu
systemu
Szybsza instalacja i zmniejszona ilość prac
ziemnych
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SYFONY

SYFONY
Pełna oferta dla wszystkich typów instalacji
Specjalne modele do niskiego montażu
(syfon T-58)
Kompletne systemy składające się z syfonów i folii
hydroizolacyjnych
Funkcjonalne i innowacyjne wzornictwo
Oferta obejmuje modele przystosowane do pełnej
inspekcji
Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami rur na rynku
Wykonane z materiałów zaawansowanych
technologicznie
Syfony umywalkowe
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SYSTEMY
ŁAZIENKOWE

SHOWERSYSTEMS
X-CENTER: system odwodnienia prysznicowego z
centralną kratką odpływową
X-CENTER70: system odwodnienia
prysznicowego z centralną kratką odpływową i
niskim syfonem
X-BORDER: system odwodnienia prysznicowego
z bocznym rusztem odpływowym
X-CORNER: system odwodnienia prysznicowego
z ukrytym odpływem narożnym
X-WALL: syfon do kabin prysznicowych
montowany w ścianie
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LINEA
50 mm izolacji hydraulicznej
Korpus syfonu wykonany z ABS dla lepszego
dopasowania z uszczelkami
Regulowana wysokość korpusu syfonu
Regulowane wsporniki ze stali nierdzewnej dla
idealnego dopasowania do grubości płytek
ceramicznych
Długość rusztów: 300-700-800-900-1000-1200 mm

MFV
Szybko: pozwala na znaczne zaoszczędzenie
czasu podczas montażu
Porządek w miejscu montażu: system nie wymaga
demontażu ani jakiejkolwiek wymiany innych
elementów
Łatwy w montażu: nie wymaga żadnego
specjalistycznego sprzętu
Wsparcie techniczne Valsir na etapie projektowania
i budowy
Jeden dostawca - instalator - od montażu do
konstrukcyjnego wykończenia ścian
Dostępne dwa modele: MFV/S1 i MFV/S2

MFVMODULES
Możliwość tworzenia ścian wolnostojących,
bezpieczny i łatwy w montażu
Zaprojektowany i opracowany w celu uproszczenia
pracy na placu budowy i skrócenia czasu
oczekiwania między kolejnymi pracami, zapewniając
maksymalną swobodę architektoniczną
Pełna gama stelaży WC, bidetowych,
umywalkowych, podtynkowych baterii natryskowych
i wannowych oraz szeroka gama akcesoriów
Instalacja systemu modułowego MFV została
zoptymalizowana w celu zminimalizowania
ograniczeń i zasad instalacji, umożliwiając
jednocześnie jego montaż niezależnie przez
jednego instalatora
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SYSTEMY KANALIZACJI
ZEWNĘTRZNEJ

PPECOFORTE
Długa żywotność całego systemu składającego się
z rur, kształtek i uszczelek
Szeroki zakres średnic, od 110 do 500 mm
Sztywność obwodowa w klasach SN4, SN8,
SN12 i SN16 dla każdego rodzaju zastosowania
Wysoka odporność powierzchni zewnętrznej i
wewnętrznej na ścieranie i substancje chemiczne
Szeroka gama kształtek i akcesoriów
Odporny na zmienne temperatury od -10°C do
+95°C bez problemów i pęknięć
Doskonała szczelność dzięki uszczelkom typu lock
Szczególnie lekki system, umożliwiający łatwą
obsługę na placu budowy
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PVCBASICLINE
Wysoka odporność na substancje żrące w glebie i
ściekach
Ograniczone straty ciśnienia ze względu na gładką
powierzchnię wewnętrzną
Doskonała odporność na obecność bakterii i
glonów
Doskonała szczelność dzięki połączeniu kielicha z
trójwargową elastomerową uszczelką EPDM
Szeroki zakres średnic, od 110 do 500 mm
Szczególnie lekki system, umożliwiający łatwą
obsługę na placu budowy

CONNECTIONJOINTS

Produkty Funke®.

Connex®:
Przystosowane do rur PVC, PP, HDPE z gładkimi
ściankami
Doskonała szczelność dzięki czterem uszczelkom,
połączenie obrotowe do 11°
Szeroki zakres dla rur o średnicy do 1500 mm i
grubości 31,8 mm
Fabekun®:
Przystosowane do rur betonowych, kamionkowych,
metalowych lub żeliwnych o średnicy do 2400 mm
Doskonała szczelność dzięki potrójnej uszczelce
Połączenie obrotowe do 13°
VPC®:
Odpowiednie do łączenia rur o różnych średnicach
i / lub materiałach, nadaje się również do naprawy
uszkodzonych rur

SEWERSYSTEMS
Akcesoria:
Zawory zwrotne jedno- i dwuklapowe stanowiące
zabezpieczenie przeciwzalewowe, o średnicy od
110 do 200 mm
Syfony o średnicach od 110 do 400 mm
Monolityczne studzienki inspekcyjne PE o
średnicach 315-400-500 mm
Studnie inspekcyjne o średnicy 1100 mm i wejściu
640 mm dla dostępu personelu podczas kontroli
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UZDATNIANIE
WODY

UZDATNIANIEWODY
Valsir dostarcza rozwiązania dla wszystkich
etapów zarządzania cyklem wody, mając na celu
zagwarantowanie ochrony cennych zasobów dla
człowieka i środowiska naturalnego.
Zaproponowane systemy oczyszczania pozwalają
przestrzegać wyznaczonych limitów odprowadzania
wody do kanalizacji, rozsączania przez
podziemne rurociągi oraz odprowadzania do wód
powierzchniowych i podziemnych.
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SYSTEM WSTĘPNEGO
OCZYSZCZANIA
Oczyszczanie wstępne oznacza zestaw procesów
mechanicznego oczyszczania, stosowanego w
celu usunięcia makroskopowych zanieczyszczeń,
smarów, olejów i materiałów pływających
znajdujących się w ściekach odprowadzanych
wyłącznie do systemów kanalizacyjnych, chyba że
lokalne przepisy stanowią inaczej
Oczyszczanie wstępne odbywa się za pomocą
separatorów tłuszczów, osadników Imhoffa i
zbiorników septycznych

SYSTEM WTÓRNEGO
OCZYSZCZANIA
Oczyszczanie ma na celu obniżenie BOD5 poniżej
poziomów ustalonych przepisami. Systemy są
wyposażone w tlenowe i beztlenowe filtry z lub
bez napowietrzania powietrzem lub całkowitego
utleniania, systemy z osadem czynnym
Oczyszczanie wtórne wyzwala reakcje biologiczne,
biofilm lub zawiesinę biomasy. Te zabiegi są
zawsze poprzedzone oczyszczaniem wstępnym

SYSTEMY ZAGOSPODAROWANIA
WODY DESZCZOWEJ
Systemy przetwarzania wody deszczowej zebranej
z utwardzonych i wodoszczelnych powierzchni,
warsztatów lub stacji benzynowych. Systemy
te obejmują procesy usuwania tłuszczu w celu
usunięcia węglowodorów i substancji pływających
oraz procesy usuwania piasku w celu pozbycia się
piasków i osadzających się zawiesin

ODZYSKIWANIE I GROMADZENIE
WODY DESZCZOWEJ
Systemy uzdatniania wody deszczowej o
różnych wymiarach, które pozwalają oczyścić i
ponownie wykorzystywać wodę w systemach
nawadniających lub wprowadzić ją do obiegu
wody, aby później wykorzystać w spłuczkach

SYSTEMY KANALIZACYJNE

SYSTEMY WIELOWARSTWOWE

SYSTEMY WODOCIĄGOWE

SPŁUCZKI

SYSTEMY ŁAZIENKOWE

SYFONY

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

ODWODNIENIA DACHOWE

SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA HRV

ACADEMY

SYSTEMY KANALIZACJI
ZEWNĘTRZNEJ

L02-597/5 - Maggio 2021

UZDATNIANIE WODY

VALSIR Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7A
32-050 Skawina
Tel. +4812 276.51.00
Fax +4812 276.51.01
e-mail: valsir@valsir.pl

www.valsir.pl
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

