
 

 

O firmie 

 

  Firma ARKA działa w branży sanitarnej od 1997 roku. Jej największym kapitałem jest 
zaangażowanie w rozwój firmy załogi Arki oraz lojalni klienci. Wspólnie budują nowoczesny 
rynek instalacyjny szanując pracę swoich partnerów oraz tworząc przyjazny system 
współpracy.  

  Aby sprostać aktualnym wymaganiom rynkowym i zapewnić dobrą obsługę swoim 
klientom, stworzyli organizację handlową reprezentowaną przez Kierowników Regionalnych, 
pracujących samodzielnie w powierzonych regionach kraju.  

  Od roku 2005 prowadzą dla swoich hiszpańskich partnerów magazyn logistyczny 
umożliwiający realizację dostaw w ciągu 24 godzin. Sukcesywne powiększanie stanów 
magazynowych umożliwia coraz płynniejszą obsługę klientów.  

 

PART�ERZY 

 

  VALVULAS ARCO to światowy lider w produkcji armatury odcinającej: zaworów 
kulowych wodnych i gazowych, kątowych, grzejnikowych, zwrotnych i innych. 
  
  Valvulas Arco, założone w roku 1972 rozwija się w sposób dynamiczny, łącząc 
nowoczesność produkcji z rodzinną tradycją Światową wizytówką Arco jest opatentowany w 
roku 1980, zamykany na 1/4 obrotu zawór kątowy serii A-80.  
  
  Od czterech lat fabryka dysponuje własnym laboratorium, współpracującym z 
inżynierami z fabrycznego biura projektowego.  
 



  Nowatorskość rozwiązań technicznych i solidność wykonania produktu zaowocowały 
zaproszeniem Arco do grona firm współtworzących normy europejskie.  
 
  Do chwili obecnej fabryka zarejestrowała ponad 30 patentów oraz 50 modeli 
użytkowych. 
 
  Opracowany przez inżynierów Arco unikatowy zawór typu MAC eliminuje dzięki 
teflonowej powłoce na elemencie zmykającym możliwość osadzania się kamienia. 
 
  Wyroby Arco pracują w ponad 100 krajach świata, spełniając wymogi najbardziej 
wymagających certyfikatów. 
 
  Wszystkie zawory Arco poddawane są próbie szczelności. 
  Fabryka produkuje ponad 100 000 zaworów dziennie. 
 
 

 

 

  Industrial Disflex Iberica s.l. – europejski, niezależny producent węży prysznicowych 
wykonanych z mosiądzu i tworzyw sztucznych. 

 

   Disflex produkuje węże prysznicowe od 1967 roku. Jest fabryką rodzinną, 
wielopokoleniową, umiejscowioną w Hiszpanii koło Barcelony. W roku 1996 roku produkcja 
węży w oplocie mosiężnym została przeniesiona do Francji. Obecnie Disflex to nowoczesny 
producent węży prysznicowych, zestawów natryskowych i rączek prysznicowych. 

  Węże mosiężne produkowane są z blachy o grubości 0,2mm i 0,3 mm w oplocie 
pojedyńczym i podwójnym. Unikatowy system obróbki galwanicznej prowadzonej w sposób 
ciągły, gwarantuje uzyskanie pokrywy chromowej o zadanych parametrach. Pancerz 
mosiężny i tuleje poddawane są obróbce galwanicznej przez 30 minut. 

 

  Przewody wewnętrzne produkowane są również w firmie macierzystej, co umożliwia 
pełną kontrolę składu chemicznego i udzielenie gwarancji nietoksyczności produktu. 
Przewody te są znakowane. Własne laboratorium czuwa nad przestrzeganiem zadanych 
parametrów produkcyjnych i użytkowych (uzyskanie odpowiedniej odporności na zgniatanie, 
rozrywanie, elastyczności itd.). 

  Węże z tworzyw sztucznych produkowane są w szerokiej gamie wzorniczej. Do ich 
produkcji używane są certyfikowane granulaty. 

 



 

 

  Tucai to producent węży przyłączeniowych w oplocie ze stali nierdzewnej. 

  Jednym z atutów firmy Tucai jest szeroka gama produkcji. Produkowane węże 
oferowane są w rozmiarach od 3/8" do 2". Używany na oplot drut, wytwarzany jest ze stali 
nierdzewnej o symbolu AISI 304 i grubości 0,2 mm. 

  Mosiądz stosowany na tuleje produkowany jest według normy EN12164. Wewnątrz 
pancerzy pracuje przewód wykonany z EPDM, co zapewnia zwiększoną odporność na 
uderzenia hydrauliczne. 

  Tucai jest specjalistą w dziedzinie produkcji węży w oplocie. Swój produkt dedykuje 
przede wszystkim instalatorom doceniającym bezawaryjność i możliwość doboru przewodu o 
żądanych i zróżnicowanych przepływach i średnicach. 

  Zakład produkcyjny umiejscowiony jest w Hiszpanii, w okolicach Barcelony. 

  Oprócz dystrybutorów w ponad 30 krajach, marce Tucai zaufało szerokie grono 
renomowanych producentów, stosujących węże Tucai jako komponenty w swoich finalnych 
produktach. Na liście referencyjnej znalazły się tak renomowane firmy jak: Roca, Oras, Tres, 
Hansa, Junkers, Bosch, Wolf oraz Viessmann. 

 

 

 

  Wykonane z polipropylenu, elektronicznie kontrolowane syfony produkcji Jimten 
zdobywają najwyższe miejsca wśród rankingów prowadzonych wśród instalatorów i 
końcowych użytkowników. 

 

  Wykonane z polipropylenu, elektronicznie kontrolowane syfony produkcji Jimten 
zdobywają najwyższe miejsca wśród rankingów prowadzonych wśród instalatorów. 

  Pozornie błahe udogodnienia w postaci podwójnie nacinanych gwintów czy 
elastycznych uszczelek sprawiają, że po syfony Jimten sięgają coraz szersze rzesze 
odbiorców. 



  Normatywne wysokości zasyfonowania sprawiają, że produkty firmy Jimten spełniają 
po prostu swoją rolę. Samoczyszczące konstrukcje odpływów, efekty samosmarowania na 
styku teflonu i stali nierdzewnej przekonują do siebie kolejnych instalatorów. 

 

  W roku 1965 temu w warsztacie w Alicante, bracia Juan i Manuel Ten postanowili 
ułatwić pracę zaprzyjaźnionym hydraulikom przez zastąpienie ołowiu łatwiejszym w montażu 
tworzywem sztucznym. Prawdopodobnie w najśmielszych planach nie przewidywali, że w 
krótkim czasie nazwa Jimten utworzona z pierwszym liter imion braci oraz ich nazwiska 
zacznie być kojarzona jako synonim nowoczesności w branży sanitarnej. 

 

 

 

 

  Industrial Blansol S.A. to najstarszy, największy i najbardziej doświadczony 
hiszpański producent systemów rur (wielowarstwowe pex/al/pex) z tworzyw sztucznych i 
kształtek mosiężnych przeznaczonych do instalacji ciepłowniczych i sanitarnych. 

 

  Zakład uruchomił produkcję w 1950r. Jest to jeden z nielicznych zakładów, który sam 
opracowuje nowe produkty, sam wytwarza formy i narzędzia i sam produkuje zarówno rury z 
tworzyw sztucznych, jak i kształtki mosiężne. 

  Obecny potencjał zakładu: 

• 4 linie produkcji rur wielowarstwowych ( 5-ta w 2008.r) 
• 2 linie PEX-B 
• 1 linia PEX-A 
• 1 linia PP-R 

czyni firmę Blansol piątym producentem rur w Europie i pierwszym w Europie Południowej 
(Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia). 

  Producent używa najnowszych dostępnych technologii produkcji oraz najlepszych 
sprawdzonych surowców, co daje pewność oferowania najwyższej jakości produktów 
klientom z ponad 40-tu krajów z kilku kontynentów. 

  Obok tradycyjnych połączeń skręcanych i zaprasowywanych, Blansol wprowadza na 
rynek najnowszą zdobycz technologii łączenia rur – kształtkę samozaciskaną ixPress. Ten 



system opracowany przy współudziale japońskich laboratoriów zapewnia na tyle zwiększoną 
pewność połączeń, że pozwolił producentowi wydłużyć okres gwarancji na system do 25 lat. 

 

 

 

 

  Obecny zakres produkcji założonej w roku 1970 firmy Sobime, to: 

• Kształtki gwintowane odkuwane na gorąco 
• Kształtki do wlutowania 
• Armatura specjalistyczna 
• Baterie jednouchwytowe, dwuuchwytowe, bezdotykowe, termostatyczne 
• Kształtki specjalne dla przemysłu 

  Gama produkowanych przez Sobime kształtek jest pełna. Fabryka oferuje je w 
średnicach od 1/8" do 4". 

  Zakres produkcji, nowoczesny proces technologiczny, własna huta i laboratorium 
sprawiają, że po kształtki z logo Sobime sięgają instalatorzy wykonujący instalacje domowe i 
specjalistyczne firmy prowadzące instalacje w kopalniach, hutach i zakładach 
przemysłowych. 

  Wysoka wiarygodność fabryki wynika z możliwości kontroli produktu na każdym 
etapie procesu przemysłowego. Własne laboratorium czuwa nad jakością wytwarzanego we 
własnej odlewni stopu. 

  Całość procesu prowadzona jest w normach ISO 9001. 

  Zgodnie z normami europejskimi fabryka produkuje mosiądze CW617N (według 
UNE-EN-12165) używane do kucia na gorąco i CB753S do celów przemysłowych. 

 

 

 

 

 



 

  Crearplast s.l. jest jednym z czołowych hiszpańskich producentów wyrobów z 
tworzyw sztucznych.  

  Z obecną nazwą Crearplast s.l., firma pracuje od roku 1995, jednak doświadczenia 
zawodowe osób stanowiących trzon fabryki sięgają dwóch dziesięcioleci wstecz. 

  Lata dynamicznego rozwoju zaowocowały budową trzech zakładów produkcyjnych o 
powierzchni 14.000 m.kw. 

  Wszystkie trzy zakłady zlokalizowane są w Ibi w okolicach Alicante, gdzie na 64 
nowoczesnych wtryskarkach oraz na 8 liniach produkcyjnych realizowana jest produkcja 
kształtek ciśnieniowych i przeznaczonych na potrzeby rynku wewnętrznego przewodów 
rurowych. 

  Fabryka pracuje w systemie zarządzania jakością ISO 9000 a hasłem przewodnim, 
odwzorowującym elastyczne podejście do potrzeb klienta jest myśl: "nie ma nic stałego 
oprócz zmian". 

  Od lipca tego roku kształtki ciśnieniowe produkowane przez Crearplast s.l. dostępne 
są na rynku polskim gdzie po uzyskaniu atestu higienicznego zostały z uznaniem przyjęte 
przez wymagających wykonawców. 

  Wszystkim Państwu decydującym się na wprowadzenie do sprzedaży kształtek 
ciśnieniowych Crearplast, życzymy pełnego zadowolenia płynącego z pracy z nowoczesnym, 
zawansowanym technicznie i sprawdzonym produktem. 

 

 

 

  Właścicielem marek BATMIX i GEOMETRIC jest powstała w 2003 roku firma 
EXEC Spółka Jawna. 

  Oferta firmy obejmuje baterie łazienkowe, kuchenne, słuchawki i zestawy natryskowe 
oraz wszelkie akcesoria do tych produktów.  

  Batmix to baterie i akcesoria cieszące się dużą popularnością, wykonane z wysokiej 
jakości materiałów z zastosowaniem głowic hiszpańskiej firmy Sedal i węży 
przyłączeniowych Tucai.  



  Geometric to baterie o wzornictwie potrafiącym zadowolić najbardziej wymagających 
Klientów, wykonane z najwyższej jakości materiałów, z zastosowaniem perlatorów Neoperl, 
głowic jedno i dwustopniowych Sedal i węży przyłączeniowych Tucai.  

  Korpusy wszystkich baterii są powtórnie sprawdzane na szczelność w Dziale 
Technicznym firmy EXEC. Priorytetem firmy jest zapewnienie najwyższej jakości 
produktów, szeroka  i różnorodna oferta, dostępność towaru oraz perfekcyjny serwis 
gwarancyjny w DOMU KLIENTA  

  Aby zapewnić najwyższy poziom usług firma w sposób ciągły podnosi kwalifikacje 
zawodowe. Klienci otaczani są opieką przez przedstawicieli handlowych, którzy służą 
profesjonalną obsługa handlową, techniczną i szkoleniową. Firma przykłada dużą wagę do 
terminowości dostaw, których czas mieści się w 48 godzinach na terenie całego kraju.  

  Ciągła dbałość o rozwój firmy oraz tworzenie przejrzystego i przyjaznego systemu 
współpracy sprzyja również rozwojowi i zadowoleniu Klientów, których grono stale się 
powiększa.  

 

 

 

 

  Techniprot powstał w 1955 r. na bazie i tradycjach pruszkowskiego rzemiosła, a jego 
nazwę przyjęto od techniki prototypowej. Ambicją zakładu była zawsze trudna, 
niepowtarzalna produkcja prototypowa i małoseryjna. Tradycja, fachowa i doświadczona 
załoga, prywatna własność oraz okazały potencjał produkcyjny są siłą sprawczą bogatej 
oferty naszych wyrobów używanych w nowoczesnych instalacjach centralnego ogrzewania i 
wody.  
  Techniprot jako pierwszy w Polsce w 1991 r. podjął produkcję rozdzielaczy i aktualnie 
jest niekwestionowanym liderem w ich produkcji. Od początku postawiliśmy na jakość i 
różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych i wykonawczych, by zaspokoić oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających klientów. Oferujemy Państwu wyroby posiadające niezbędne 
badania jakościowe, charakterystyki, opinie i aprobaty techniczne. Wyroby nasze gwarantują 
niezawodność i funkcjonalność, a fachowa i miła obsługa dają podstawy dobrej współpracy z 
naszymi klientami. 
 

 

 

 



Kontakt 

ARKA Spółka Jawna 
ul. Ogrodowa 5 
76-004 Sianów  

tel.: (0 94) 341 77 19 
       (0 94) 346 56 95 
       (0 94) 347 41 94 
           0 606 965 600 
fax: (0 94) 346 27 68 
 
 
www.arka-instalacje.pl 
e-mail: arka@arka-instalacje.pl 
 


