
BATERIE KUCHENNE



Serwis 24 – gwarantujemy, że 
w ciągu 24 godzin od zgłoszenia 
skontaktujemy się z klientem.

Każdy produkt Inveny objęty jest 
ubezpieczeniem OC. Do wysokiej 
jakości naszych produktów dodajemy 
Klientom większe poczucie bezpieczeństwa 
i komfortu z tytułu użytkowanych 
produktów Inveny w postaci 
ubezpieczenia OC. 

Na nasze produkty udzielamy 
wieloletniej gwarancji nawet do 10 lat.



Wszystko kręci się wokół kuchni

W większości domów kuchnia to miejsce, które skupia
domowników. Tętni życiem, pracą i rozmowami. Nasze
produkty stanowią ważny element tego środowiska.

Baterie kuchenne Invena wpisują się zarówno w klasyczne 
i proste gusta, jak i te bardziej ekstrawaganckie 
aranżacje. Na pierwszym miejscu stawiamy jednak 
funkcjonalność i wygodę użytkowania.

Zajrzyj do naszego świata baterii kuchennych i wybierz
rozwiązanie, które będzie pasowało do Twojego domu.

Wężyki przyłączeniowe

Mieszacz ceramiczny

Wszystkie baterie stojące INVENA wyposażone 
są w wężyki przyłączeniowe z końcówkami długą 
i krótką, co bardzo ułatwia i przyspiesza montaż.

Baterie posiadają ekologiczne rozwiązania, 
które zmniejszają zużycie wody. Wszystkie baterie 
kuchenne mają perlatory oszczędzające wodę.

Mieszacze ceramiczne baterii INVENA wykonane 
są z wysokiej jakości materiałów dlatego 
gwarantujemy ich trwałość!

Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Dodatkiem do większości baterii zlewozmywakowych
INVENA jest kluczyk, który ułatwia i przyspiesza 
montaż i demontaż perlatora.

Obrotowa wylewka
Wygodna obrotowa wylewka 
gwarantuje swobodę pracy.

Ecosave



BZ-54-L02
Kolor wylewki - biały

BZ-54-L04
Kolor wylewki - czarny

BZ-54-L05
Kolor wylewki - szary

BZ-54-L03
Kolor wylewki - beżowy

Nowoczesność i kolory w kuchni? Tak! To wszystko 
z baterią kuchenną Terra – ruchoma wylewka, 
która dzięki magnetycznemu mocowaniu łatwo wraca 
na pierwotne miejsce. Modne kolory świetnie będą pasować 
do drewnianych kuchni, jak i modnych ostatnio połysków. 
Dwufunkcyjna wylewka zaspokoi potrzeby nawet 
dojrzałych szefów domowej kuchni.

TERRA

Ruchoma
wylewka

Strumień
normalny

System
szybkiego
montażu

Strumień
spray

Uchwyt
magnetyczny



TERRA



Baw się kolorem! Kameleon to wygoda użytkowania dzięki ruchomej 
silikonowej wylewce. To także zabawa kolorami w kuchni. Baterie 
zlewozmywakowe w kolorze białym, szarym lub czarnym dopełnią 
każde klasyczne wnętrze. Bateria kuchenna w kolorze czerwonym 
jest przeznaczona dla odważnych koneserów wnętrz. Wyrazista 
barwa dopełni przestrzeń kuchenną i wyeliminuje nudę. Limonka 
ożywi każde wnętrze. Idealnie pasuje do bieli, szarości, beżów i czerni. 

KAMELEON

System 
szybkiego 
montażu

Ruchoma
wylewka



BZ-29-L02 BZ-29-L05 BZ-29-L04

BZ-29-L07 BZ-29-L08



Świetna opcja do dużych kuchni z wyspą. Dwufunkcyjna wylewka 
(strumień normalny i spray) pozwoli na komfort mycia naczyń 
i przygotowywania żywności. Designerski wygląd idealnie 
pasuje do nowoczesnej kuchni. 

RESISTA EXE
BZ-78-001

System 
szybkiego 
montażu

Trwała
powłoka
baterii

Strumień
normalny

Strumień
spray

Ruchoma
wylewka



VIGO EXE AXOS EXE PERONI EXE

BZ-99-001 BZ-97-001 BZ-93-001

Jej niepowtarzalny 

i oryginalny kształt 

nada charakteru 

każdej kuchni. 

Polecana do kuchni 

w stylu nowoczesnym

Klasyczna bateria 

kuchenna, chromowana 

wylewka dodaje wnętrzu 

elegancji, a wygodny 

kształt zapewnia komfort 

pracy w kuchni. 

Wyjątkowa i nieszablo-

nowa bateria kuchenna, 

chromowana wylewka 

i nietypowy kształt 

nadają wnętrzu nowo-

czesnego charakteru.

Baterie kuchenne marki Invena EXE charakteryzuje trwała 

powłoka baterii. W procesie produkcji korpusy baterii Invena 

EXE pokrywane są grubszą warstwą chromu, dlatego 

gwarantujemy trwałość elementów odlewniczych.



Nowoczesna bateria zlewozmywakowa idealna do kuchni 
z wyspą. Przez swój okazały kształt zalecana jest do dużych 
pomieszczeń. Połączenie klasycznego chromu w formie 
sprężyny i czarnej obwoluty wężyka sprawia, iż produkt jest 
ciekawy, nietypowy i bardzo nowoczesny. Dwufunkcyjna 
wylewka (strumień normalny i spray) zapewnia wygodę 
zmywania naczyń i przygotowywania żywności. 

DOKOS
BZ-19-S01

Ruchoma
wylewka

Strumień
normalny

System
szybkiego
montażu

Strumień
spray



DOKOS



Prosty kształt, wyciągana i dwufunkcyjna wylewka to 
wyróżniki baterii Patras. To idealne rozwiązanie dla osób, 
które często i dużo korzystają z kuchni.

PATRAS
BZ-43-W01



PATRAS
System 
szybkiego 
montażu

Wyciągana
wylewka

Strumień
normalny

Strumień
spray



Prosty geometryczny kształt i chrom świetnie będą 
pasować do stalowych lub kamiennych zlewów. 
Szeroki korpus baterii świetnie sprawdzi się 
w większych przestrzeniach kuchennych.

ROTONDA
BZ-73-L01

System 
szybkiego 
montażu



ROTONDA





Klasyczny kolor i funkcjonalna wyciągana wylewka 

to wyróżniki baterii kuchennych Elia.Kształt i konstrukcja

baterii zapewnią wysoki komfort użytkowania.

ELIA

BZ-89-W01 BZ-89-W04

Wyciągana
wylewka

System 
szybkiego 
montażu



System 
szybkiego 
montażu

Geometryczne kształty i modne kolory - baterie Siros świetnie 
sprawdzą się zarówno w małych jak i dużych kuchniach.

SIROS

BZ-90-L01 BZ-90-L04

BC-90-001
Zasięg wylewki - 25 cm

W ofercie baterii serii Siros znajdziemy również baterię 
zlewozmywakową ścienną, z długą i funkcjonalną wylewką 25 cm.





Baterie Iron wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304. 
Dzięki temu wykazują dużą odporność na korozję.

Dostępne są w 3 modnych kolorach: białym, czarnym oraz inox. 

IRON

BZ-53-L02
kolor: biały

BZ-53-L04
kolor: czarny

BZ-53-L23
kolor: inox (stal szczotkowana)

System 
szybkiego 
montażu



Bateria zlewozmywakowa DOKOS

w kolorze biały/ chrom z prostą 

wylewką jest oryginalnym 

rozwiązaniem do kuchni 

z nowoczesnym wnętrzem. 

DOKOS
BZ-19-L02

System 
szybkiego 
montażu





Osoby posiadające małe kuchnie wiedzą jak ważna jest 
dobra organizacja miejsca. Seria DOKOS przez swą 
minimalistyczną formę jest wprost idealna do małych 
pomieszczeń. Różnorodność kolorów i nowoczesny 
kształt ożywią każdą kuchnię.

DOKOS

System 
szybkiego 
montażu

BZ-19-002
Kolor: biały/chrom

BZ-19-001
Kolor: chrom

BZ-19-005
Kolor: grafit/chrom



Baterie kuchenne serii NEA 
to klasyczne kształty i świetna 
funkcjonalność. Do wyboru 
obrotowa lub wyciągana wylewka. 

NEA

BZ-83-L01 BC-83-001 
Zasięg wylewki - 20 cm

BZ-83-W01 BZ-83-001

Strumień 
normalny

Strumień 
spray

Wyciągana 
wylewka



Baterie kuchenne Verso to prostota 
kształtu i wygoda użytkowania. 
Obrotowa wylewka w rozmiarze 
wygodnym dla mycia naczyń 
i przygotowywania jedzenia. 

VERSO

BZ-82-L01 BC-82-LUX BZ-82-002 BC-82-001
Zasięg wylewki - 20 cm

System 
szybkiego
montażu



BZ-81-LUX BZ-81-L01 BZ-81-L04

System 
szybkiego 
montażu

System 
szybkiego 
montażu

System 
szybkiego 
montażu



Bateria kuchenna w różnorodnej odsłonie kolorystycznej. 

Klasyczny kształt zapewni wygodę pracy w kuchni.

CORSO



Jednokomorowe zlewy, zwłaszcza w industrialnych wnętrzach 
wymagają baterii o subtelnym kształcie. Palia to odpowiedź 
na potrzeby takich właśnie przestrzeni. Wysoki korpus baterii
ułatwi napełnianie naczyń.

PALIA
BZ-69-L01





Bateria zlewozmywakowa Larisa gwarantuje wygodę 
użytkowania zwłaszcza przy większych zlewach. Wylewka 
z odpowiednim zasięgiem i wygięty kształt na końcu 
zapobiegają rozchlapywaniu wody.

LARISA
BZ-87-L01

System 
szybkiego 
montażu



LARISA





Mała kuchnia czy mały zlew to idealne środowisko dla 
baterii Stilla. Łatwa w utrzymaniu czystości i funkcjonalna 

bateria dla ceniących sobie sprawdzone rozwiązania.

STILLA
BZ-68-L01



BZ-84-L01 BC-84-001
Zasięg wylewki - 20 cm

BZ-84-W01

INIS
Seria INIS posiada praktyczny i ergonomiczny kształt, zapewniając 
najwyższy komfort użytkowania. 

BC-84-M01
Zasięg wylewki - 20 cm

BZ-84-M01

Uchwyt
specjalistyczny

BZ-84-001

Uchwyt
specjalistyczny

Armatura specjalistyczna i kliniczna zapewnia higienę użytkowania 
w ośrodkach medycznych i laboratoriach diagnostycznych, a także 
stanowi ciekawą ofertę dla wszystkich osób dbających o higienę. 
Dzięki specjalistycznemu uchwytowi można obsługiwać baterię 
łokciem lub przedramieniem, co pozwala uniknąć dotykania baterii dłonią.

Strumień 
normalny

Strumień 
spray

Wyciągana 
wylewka



System 
szybkiego 
montażu

Bateria Dafni to kolejna propozycja dla posiadaczy 
małych kuchni i szukających rozwiązań, które swoim 
wyglądem będą uzupełniały proste i eleganckie aranżacje.

DAFNI
BZ-88-L01



Proste rozwiązania są często najlepsze. Bateria Esla 
to nieprzemijający wzór baterii kuchennej – w sam raz 
do klasycznej polskiej kuchni.

ESLA

System 
szybkiego 
montażu



Bateria ścienna Gracja to dobre rozwiązanie w kuchniach, 
w których nie ma podłączenia dla baterii stojących.
Idealna propozycja dla osób ceniących niezawodność
i klasyczny design.

GRACJA

BC-20-001 
Zasięg wylewki - 25 cm

BC-20-K01 
Zasięg wylewki - 15 cm



Baterie kuchenne serii Samba charakteryzują się elastyczną 
wylewką umożliwiającą swobodne operowanie strumieniem 
wody. Każda z nich posiada uchwyt z silikonową nakładką w 
kolorze wylewki.

SAMBA

BZ-91-L02 BZ-91-L04

System 
szybkiego
montażu

Elastyczna 
wylewka

System 
szybkiego
montażu

Elastyczna 
wylewka



Bateria kuchenna Solo jest jedyna w swoim rodzaju. Dzięki 
nowoczesnemu designowi, którego chrakterystycznym 
elementem jest cienki uchwyt, doskonale wpasowuje się 
w styl współczesnej kuchni.

BZ-96-L01

System 
szybkiego
montażu

SOLO



Kolekcja ROMA jest tradycyjną serią baterii łazienkowych 
i kuchennych. Stylowe kurki i wykończenia nadają jej 
nietypowego charatkteru. Najlepiej sprawdzi się 
w klasycznych pomieszczeniach, w stylu retro. 

ROMA



ROMA

BU-23-00S BZ-21-00S BC-23-00S
Zasięg wylewki - 16 cm 

BC-21-00S
Zasięg wylewki - 20 cm

BC-22-00S
Zasięg wylewki - 25 cm

BC-26-00S
Zasięg wylewki - 16 cm 

BC-24-00S
Zasięg wylewki - 20 cm

BC-25-00S
Zasięg wylewki - 25 cm



Baterie Perea to bezpieczny wybór, ich uniwersalność, wysoka jakość 
i staranność wykonania gwarantują 100% zadowolenie z zakupu.

PEREA

BC-05-001
Zasięg wylewki - 20 cm

BC-05-K01
Zasięg wylewki - 15 cm

BZ-05-001

Seria MODENA jest klasyczną i najbardziej powszechną 
serią dwuuchwytowych baterii kuchennych.  

MODENA

BC-10-F0S
Zasięg wylewki - 16 cm 

BC-11-F0S
Zasięg wylewki - 20 cm

BC-12-F0S
Zasięg wylewki - 25 cm

BC-13-F0S
Zasięg wylewki - 16 cm 

BC-14-F0S
Zasięg wylewki - 20 cm

BC-15-F0S
Zasięg wylewki - 25 cm

BZ-11-F0S



Seria MITRIS to baterie przeznaczone do niewielkich kuchni.

MITRIS

BZ-79-L01 BC-79-001
Zasięg wylewki - 20 cm

BZ-79-001

Prosta i nieduża bateria do małych kuchni. Dobry wybór 
dla szukających ekonomicznych rozwiązań w kuchni.

AVA NEW

BC-06-001
Zasięg wylewki - 20 cm

BZ-06-001 BZ-06-L01



KOMPLEMENTARNE PRODUKTY INSTALACYJNE

Do naszych baterii kuchennych polecamy również produkty instalacyjne.

ZW-44-010 - 1/2x3/8”

ZW-44-015 - 1/2x1/2”

ZW-45-010 - 1/2x3/8”

ZW-45-015 - 1/2x1/2”

ZW-26-020 - 1/2”x3/4” x 3/8”

WS-20-050 - 50 cm 
WS-20-060 - 60 cm

WS-20-080 - 80 cm

WS-21-050 - 50 cm

WS-21-060 - 60 cm

WS-21-080 - 80 cm

ZW-43-010 - 1/2x3/8”

ZW-43-015 - 1/2x1/2”

ZW-43-020 - 1/2x3/4”

Wężyki przyłączeniowe ze stali nierdzewnej 
z gwintem wewn. - zewn. 3/8”W x M10x1

Zawory kątowe z głowicą ceramiczną 1/4 obrotu

Zawór grzybkowy kombi

Indeks i rozmiar przyłączeniowy: Indeks i rozmiar przyłączeniowy: Indeks i rozmiar przyłączeniowy:

Indeks i rozmiar przyłączeniowy:

Z końcówką długą: Z końcówką krótką:

Patent nr 205588
Opatentowane rozwiązanie
– wyjątkowo mocny zacisk



KOMPLEMENTARNE PRODUKTY INSTALACYJNE

BA-01-160 3/4”  S 18 x 160

BA-01-200  3/4”  S 18 x 200

BA-01-250 3/4”  S 18 x 250

BA-01-300 3/4” S 18 x 300

BA-09-160 1/2” S 16 x 160

BA-09-200 1/2” S 16 x 200

BA-09-250 1/2” S 16 x 250

BA-09-300 1/2” S 16 x 300

BA-02-160 3/4”  U 18 x 160

BA-02-200 3/4”  U 18 x 200

BA-02-250 3/4”  U 18 x 250

BA-08-160 1/2”   U 16 x 160

BA-08-200 1/2”   U 16 x 200

BA-08-250 1/2”   U 16 x 250

BA-08-300 1/2”   U 16 x 300

BA-03-150 3/4”  18 x 150

BA-03-200 3/4”  18 x 200

BA-04-UMB 3/4”

BA-05-000 3/4” BA-06-200 3/4”

BA-06-250 3/4”

BA-06-300 3/4”

BA-07-150 3/4”

BA-07-200 3/4”

BA-07-250 3/4”

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Wśród części zamiennych oferujemy wylewki, perlatory, 
kluczyki do perlatorów oraz pokrętła. Dodatkowo polecamy 
także skuteczny i bezpieczny płyn do pielęgnacji baterii.

Typ: S Typ: U Typ: ST Typ: UMBRELLA

Typ: LUX, kolor chrom Typ: prosta Typ: S



AA-02-004 AA-03-001 SU-AA-019

SU-AA-002SU-AA-003 SU-AA-004

AA-35-001 AA-37-C01

AA-37-N01
SU-AA-006

Perlator z przedłużką Biflex Perlator z przegubem

Perlator  M24*1Perlator  M20*1

Perlator  M24*1 

komplet 2 szt z wkładką eco

Perlator z kluczykiem

do baterii Dokos

Kluczyk do montażu 

i demontażu perlatora

Pokrętło 

do baterii Roma

Pokrętła

do baterii Modena

AA-64-001

Preparat

 do pielęgnacji baterii

SU-AA-018

Zestaw perlatorów 

z kluczykiem do baterii 

umywalkowych, wannowych 

i zlewozmywakowych

SU-AA-021
Perlator  M22*1



AA-21-001 AA-65-003 - pakowana na zawieszce

AA-65-W03 - pakowana w  worek

AA-13-L15 AA-14-L15 AA-08-001 - 35 mm

AA-08-002 - 40 mm

SU-AA-011 SU-AA-012SU-72-000SU-70-000

Dozownik na płyn do mycia 

naczyń lub mydło

Zaślepka 

do zlewozmywaka

Głowica suwakowa

z gwintem wew. 1/2”

Głowica suwakowa

z gwintem zew. 1/2”

Mieszacz ceramiczny 

do baterii o srednicy 35 i 40 mm

Słuchawka do baterii

z wyciąganą wylewką

Komplet wężyków do baterii

z wyciąganą wylewką

Zestaw montażowy do baterii

zlewozmywakowej z jedną szpilą

Zestaw montażowy do baterii

zlewozmywakowej z dwoma szpilami

AA-11-L15 - lewa

AA-11-P15 - prawa

Głowica suwakowa

z gwintem zew. 1/2”

AA-22-001 - kolor  chrom

AA-22-002 - kolor  biały

AA-22-004 - kolor  czarny

Dozownik SIMI na płyn 

do mycia naczyń lub mydło 

AA-23-001 - kolor  chrom

AA-23-002 - kolor  biały

AA-23-004 - kolor  czarny

Dozownik na ISSA płyn 

do mycia naczyń lub mydło



www.invena.pl 

Dział Obsługi Klienta

801 108 072


