
VALCUCINE אמנות ומדע. הקשבה לסביבה. מטבחי יוקרה

Valcucine הינו מותג מטבחים איטלקי יוקרתי, המתאפיין ב-DNA ייחודי הודות לשילוב בין טכנולוגיה 
חדשנית, עיצוב מוקפד ומתן כבוד לאדם ולסביבה.

מערכות המטבח מוצעות במגוון סגנונות: מודרני, מינימליסטי וכפרי – כולן מאופיינות בטכנולוגיה מתקדמת 
וברמת הקפדה גבוהה במיוחד המזוהה עם Valcucine כיצרנית מטבחים בעלת איכות שטרם נראתה בישראל.

אולם התצוגה של החברה בישראל ממוקם בהרצליה פיתוח ומהווה מוקד עניין לאדריכלים, מעצבים וקהל 
פרטי המבקש להתחדש במוצרי החברה היוקרתיים.

הודות למגוון הרחב של מערכות המטבח, הגמישות המאפיינת אותן ושיתוף הפעולה ההדוק עם נציגויות 
ברחבי העולם Valcucine מספקת מוצרים איכותיים גם עבור בתים פרטיים וגם לפרויקטים מרובי יחידות 

דיור שבהם נפח העבודה גדול.

Valcucine - מסורת של איכות עם חדשנות

החברה נוסדה באיטליה בשנת 1980 על ידי על ידי ג'ובאני דינו קפלטו, גבריאלה צ'נטצו, פרנקו קורבטה וסילביו ווררדו. 

משרדי החברה ממוקמים בעיר Pordenone שבאיטליה ונציגותיה השונות פזורות בעולם. החברה מתגאה ב-150 חנויות 
באיטליה בלבד ומעל ל-200 חנויות נוספות הפזורות ברחבי העולם.

OHSAS 18001 המעניק הסמכה לבריאות  ISO 1400 למערכת ניהול סביבתי ותו תקן   החברה מוסמכת תו תקן 
ובטיחות תעסוקתית.



שימוש נוח לאדם ובריא לסביבה
בנוסף לעיצוב מעורר התפעלות Valcucine הינו אחד ממותגי המטבחים היחידים בעולם, השם דגש על נוחות המשתמש 
ובריאותו. החברה פיתחה מערכת נסתרת המכילה את כל ציוד המטבח באופן נגיש במיוחד. ועוד, על מנת למנוע סכנת 

הרעלה, כלל הצבעים מיוצרים על בסיס מים, בסטנדרטים מחמירים ועל פי תווי תקן בינלאומיים.

חדשנות וחשיבה ירוקה
Valcucine מייחסת חשיבות רבה לייצור איכותי שמכבד את הסביבה. 

בהתאמה, החברה מייצרת פתרונות טכנולוגיים חדשניים לחומרי גלם ממוחזרים, כמו גם פיתוח מערכות מטבח עמידות 
ביותר בעלות הפחתה "אינטלגנטית" של חומרי הגלם וכך נוצרות דלתות דקות, בעלות חוזק רב.

ערבות לשביעות רצון לאורך זמן
 בשל הביטחון באיכות הפתרונות, כמו גם ביכולות לספק חדשנות ועיצוב על זמני מציעה החברה ללקוחותיה אחריות של 5 שנים
והרכיבים השונים. המנגנונים  החומרים,  על  המטבח,  של מערכות  ערכן  את  זו משמרת החברה  בדרך  הרכישה.  ממועד 

המטבח נותר יציב גם כשהרצונות משתנים
 Valcucine מעמידה לרשות לקוחותיה ציוד משלים וחלופי בזמינות מלאה, לכלל המערכות הנמכרות בטווח של 7 שנים

מיום הקנייה. החברה פועלת כך מתוך מודעת לרצונות המשתנים לאורך זמן.

מבטיחים איכות. 
מחויבים לנוחות המשתמש.



Valcucine מערכות המטבח של
New Logica

New Logica מביא עימו מהפכה ארגונומית של ממש. כלל אביזרי המטבח: מכשירי  מטבח 
החשמל, הברזים, שקעי החשמל, מייבשי הכלים ואפילו קולט האדים נסתרים, כאשר המטבח 

אינו בשימוש, אך הם בעלי גישה נוחה ושליפה קלה בשעת הצורך.

Artematica

טכנולוגיה מתוחכמת, צורות פשוטות וקווים מינימליסטיים מאפיינים את אחד המטבחים המודרניים 
.Artematica - והמבוקשים ביותר בעולם

האיכות הגבוהה נובעת מחדשנות טכנולוגית המשמשת ליצירת הדלת כיחידה אחת בעלת מסגרת 
אלומיניום נסתרת, שכבות צבע ייחודיות ושילובי זכוכית. 

מערכת זו עמידה ביותר ללחות, חום והשפעות סביבתיות.
שיטה זו מאפשרת ליצור מטבח אישי מאד, המשקף סגנון חיים מוקפד וייחודי.

Riciclantica

דלת המטבח Riciclantica הינה הביטוי הממשי לעיצוב המבוסס על עקרון ההפחתה.
הדלת עשויה מבנה אלומיניום עמיד המשולב עם מסגרת עיצובית מתוחכמת בעובי שאינו עולה 
על 2 מ"מ. השימוש בחומרים מיוחדים, תכנון מדוקדק של פרטי הייצור, היעדר הברגים והעמידות 

המוחלטת לרטיבות וחום יוצרים את אחת הדלתות הייחודיות ביותר בתחום הריהוט הביתי.

SineTempore

שיתוף הפעולה בין טכנולוגיה מתקדמת ומלאכת יד קדומה הביאה לעיצוב מטבח מסורתי בסגנון 
מודרני. SineTempore הינו מטבח המבטא הערכה למסורת באמצעות שחזור טכניקות מלאכת 

יד, כגון שיבוצי אבנים, חריטה, גילופים ופסיפסים המעטרים את משטחי העץ.


