
                                                  
 

       
 
 
 Początki firmy Valsir Polska są ściśle powiązane z działalnością włoskiej firmy Valsir S.p. A., 
która specjalizuje się w produkcji i handlu elementami instalacji sanitarnych i grzewczych z 
tworzyw sztucznych. 
 
 W styczniu 2001 r uruchomiono wyłącznie linię do produkcji rur kanalizacyjnych z 
polipropylenu. Natomiast 2002 i 2005 ruszyły linie do wytłaczania rur wodociągowych z 
polietylenu. 
 
 Firma, jaką możemy określić mianem „nowej” VALSIR Polska, została utworzona na 
początku lata 2007 gdy Andrea Niboli już jako prezes firmy VALSIR S.p.A. odkupił od 
polskich partnerów ich udziały. 
 
 Kolejne znaczące działania wiążą się z reorganizacją i wprowadzenia nowej grupy 
pracowników: Produkt Managera, Dyrektora Handlowego i znaczącej liczby Przedstawicieli 
Handlowych. 
 
 Nowa grupa zajęła się zmianą wizerunku firmy, starając się nie tylko podbić nowe rynki 
sprzedaży, ale także by marka VALSIR była rozpoznawalna poprzez swoje produkty. 
Najważniejszym celem przyświecającym wszystkim zmianom jest uznanie firmy VALSIR na 
rynku jako producenta wyrobów najwyższej jakości. 
 
 
W obecnej chwili firma Valsir oferuje: 
 

・ System kanalizacji wewnętrznej z polipropylenu PP; 

・ System kanalizacji wewnętrznej wielowarstwowej TRIPLUS; 

・ System kanalizacji wewnętrznej SILERE z polipropylenu dźwiękochłonnego; 

・ System kanalizacji wewnętrznej z polietylenu wysokiej gęstości PEHD; 

・ System instalacji do wody z polietylenu wysokiej gęstości PEHD; 

・ System podciśnieniowego odwadniania dachów RAINPLUS; 

・ System usuwania nieprzyjemnych zapachów ARIAPUR; 

・ System instalacji z PPSU do wody i centralnego ogrzewania BRAVOPRESS; 

・ System instalacji do wody i centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych PEXAL; 

・ System ogrzewania podłogowego VALPEX; 



・ System instalacji do wody zimnej, ciepłej oraz centralnego ogrzewania z kopolimeru 

     propylenu PP-R; 

・ Spłuczki podtynkowe i nadtynkowe wraz z niezbędnym osprzętem.  

 
 

                                      
 
                                           Kontakt: 
 
            Valsir Polska Sp.z o.o.                          tel. 012 276 51 00 
            ul. Przemysłowa 7a                                 fax 012 276 51 01 
            32-050 Skawina                                       valsir@valsir.pl 
 
             
 
 
     
 
 
                    Przedstawiciele Handlowi Valsir Polska sp. z o.o.: 
 

woj. zachodnio-pomorskie, wielkopolskie Maciej Słomiński 
 tel kom.  781 035 726  

woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-

mazurskie 
Radosław Strzała 

 tel. kom.  784 035 724 

woj. mazowieckie (północna część, powyżej lini 

Grójec - Garwolin), podlaskie 
Krzysztof Gruca 

 tel. kom.  784 035 725 

woj. podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, 

mazowieckie (południowa część, poniżej linii 

Grójec - Garwolin) 
Janusz Słoboda 

 tel. kom.  784 035 727 

woj. małopolskie, śląskie, opolskie, łódzkie Tomasz Wylegała 
 tel. kom.  784 035 723 

woj. dolnośląskie, lubuskie Sebastian Bajka 
 tel. kom.  784 035 721 

 


