Internauto, oddaj g�os! Wybierz "Projekt �azienki 2010" - Developerium.pl

<p><img src="http://newss.pl/images1/100524kolo500.jpg" border="0" alt=" " width="500"
height="120" /><br />Sanitec KO�O oraz Urz�d Miasta Sto�ecznego Warszawy zapraszaj�
Internaut� do oceniania prac zg�oszonych do konkursu ?Projekt �azienki 2010?. G�osy na
najlepsze projekty koncepcyjne nadwi�la�kich toalet publicznych mo�na oddawa�od 1 do 10
czerwca 2010 r. za po�rednictwem strony <a href="http://www.konkurskolo.pl/"
target="_blank">www.konkurskolo.pl</a> .</p>
<p>�</p> <p>W internetowej cz�i
konkursu b�� oceniane prace tych uczestnik�, kt�zy przes�ali wcze�niej plansze
projektowe na adres organizatora. Termin zamieszczania prac na stronie konkursowej minie 31
maja 2010 r. o godzinie 24.00. Od tego momentu do 10 czerwca g�os b�zie nale�a� do
Internaut�. Za najlepsz� ich zdaniem propozycj�projektant otrzyma nagrod�w wysoko�ci 2
tys. z�otych.<br /><br /><img src="http://newss.pl/images1/100524kolo.jpg" border="0" alt=" "
width="480" height="679" /><br /><br /><strong>Wysoki stopie�trudno�ci</strong><br
/>Tegoroczne zadanie konkursowe nie nale�a�o do �atwych. Sanitariat powinien
harmonijnie wpisa�si�w krajobraz praskiego brzegu Wis�y, nieopodal powstaj�cego
Stadionu Narodowego. Zgodnie z wymogami regulaminowymi w projektach nale�a�o
uwzgl�ni�program wewn�rzny (toalet�damsk�, m�k� i dla os� niepe�nosprawnych) oraz
zewn�rzny (natryski i przebieralnie towarzysz�ce nadwi�la�kim pla�om). Autorzy prac
musieli tak�e pami�a� o zabezpieczeniu sanitariatu przed wezbranymi wodami Wis�y, gdy�
ma on powsta�w obszarze tzw. zalewowym.<br /><br />- Stopie�trudno�ci tegorocznego
zadania konkursowego by� bardzo wysoki, dlatego byli�my ciekawi, jak poradz� sobie
projektanci. Nades�ane propozycje toalet publicznych zaskoczy�y nas walorami
funkcjonalnymi oraz niekonwencjonalnymi rozwi�zaniami. Prezentuj� bardzo wysoki poziom.
Zach�am do zapoznania si�z projektami na stronie konkursowej i g�osowania na najlepszy.
Oddajemy prace pod ocen�Internaut�, gdy� zale�y nam na poznaniu opinii potencjalnych
u�ytkownik� sanitariatu ? m�i <strong>Jacek Ciszewski</strong>, Kierownik ds. Public
Relations Sanitec KO�O.<br /><br /><img src="http://newss.pl/images1/100524kolo1.jpg"
border="0" alt=" " /><br /><br />Wr�zenie Grand Prix, wyr�ie�I, II, III stopnia oraz wyr�ienia
Internaut� odb�zie si�15 czerwca 2010 r. Po Gali Fina�owej zwyci�kie prace b�zie mo�na
ogl�da�na stronie konkursowej. Tam te� znajduj� si�najlepsze projekty z ubieg�ych lat. To
ju� XII edycja ?Projektu �azienki? ? konkursu organizowanego przez firm�Sanitec KO�O.
Dzi�i inicjatywie firmy powsta�y projekty toalet m.in. na Dworcu Centralnym w Warszawie, w
Tatrza�kim Parku Narodowym i w Kazimierzu Dolnym.<br /><br /><br /><strong>Patroni
medialni konkursu ?Projekt �azienki 2010?: </strong><br /><em>Antyradio, Architektura i
Biznes, Archivolta, dobrzemieszkaj.pl, FTA ? Fundacja Tw�c� Architektury, Gazeta
Wyborcza, �azienka, SARP Komunikat, �wiat Architektury, �wiat �azienek i Kuchni, 100%
Wn�rza, Wn�rza Publiczne, www.architekci.pl, Zaw�: Architekt.</em><br /><br /><a
href="http://www.konkurskolo.pl/" target="_blank">www.konkurskolo.pl</a> , <br /><a
href="http://www.kolo.com.pl/" target="_blank">www.kolo.com.pl</a> <br /><br />Kontakt dla
medi�:<br />Sanitec Ko�o: <br />Jacek Ciszewski ? Kierownik PR <br />505.199.368, // <a
href="mailto:jacek.ciszewski@kolo.com.pl">jacek.ciszewski@kolo.com.pl</a> // ' ); // ]]>
<span style="display: none;">Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w��cz
obs�ug�JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy� // </span><br /><br />Wojciech Choina
? Sekretarz konkursu<br />505.199.118, // <a
href="mailto:wojciech.choina@kolo.com.pl">wojciech.choina@kolo.com.pl</a> // ' ); // ]]>
<span style="display: none;">Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w��cz
obs�ug�JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy� // </span><br /><br />Urz�d m. st.
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Warszawy<br />Agnieszka K��b ? Wydzia� Prasowy<br />519.066.077, // <a
href="mailto:aklab@um.warszawa.pl">aklab@um.warszawa.pl</a> // ' ); // ]]> <span
style="display: none;">Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w��cz
obs�ug�JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy� // </span> <br /><br />Agencja PR ?
E.C.H.O. Communications<br />Jolanta Jamio� ? PR Manager<br />609.552.654, // <a
href="mailto:jolanta.jamiol@echopr.pl">jolanta.jamiol@echopr.pl</a> // ' ); // ]]> <span
style="display: none;">Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w��cz
obs�ug�JavaScript w przegl�darce, by go zobaczy� // </span><br /><br /><em> <hr />
<br />Sanitec KO�O Sp. z o.o. jest jedn� z najwi�szych w Polsce firm z bran�y wyposa�enia
�azienek. <br />Powsta�a w wyniku przekszta�cenia i przy��czenia si�w 1993 roku ZWS
Ko�o do mi�zynarodowej Grupy Sanitec, najwi�szego w Europie producenta ceramiki
�azienkowej. Sanitec KO�O posiada zak�ady w Kole, W�oc�awku oraz w Ozorkowie. Firma
zatrudnia blisko 1500 os�. Zarz�d firmy odpowiada za wszelkie dzia�ania realizowane w
Polsce oraz business unitach� regionie Centralnej i Wschodniej Europy, w tym m.in. w
Czechach, S�owacji, Rumuni, na Ukrainie i w Bu�garii. <br />Sanitec KO�O jest
producentem i dystrybutorem ceramiki sanitarnej, wanien i brodzik� akrylowych,
hydromasa�y, kabin prysznicowych oraz mebli �azienkowych sprzedawanych pod markami
KO�O, KORALLE i KERAMAG. Oferowane wyroby charakteryzuje nowoczesne wzornictwo
oraz najwy�sza jako�� Spe�niaj� one europejskie standardy jako�ci, posiadaj� certyfikaty
B i CE� s� produkowane zgodnie z systemami zarz�dzania jako�ci� (ISO 9001) i
�rodowiskowego (ISO 14001).<br />Firma otrzyma�a m.in. tytu� Og�nopolskiego Lidera
Eksportu (2008), Certyfikat Polskiego Produktu �wiatowego, nagrody i wyr�ienia "Wyb�
Roku" corocznie w latach 2002 ? 2010, medal Przyjaciel Integracji, tytu� Partner Polskiej
Ekologii - przyznany przez Narodow� Rad�Ekologiczn� oraz tytu� Firma Bliska �rodowisku
2009.</em><br /><br /><strong>Sanitec KO�O </strong><br /><a
href="http://newss.pl/content/view/4508/68/">Wi�ej informacji z firmy Sanitec KO�O ( press
box ) </a></p> <p>�</p> <p>{jcomments on}</p><div><a href="http://www.artio.net"
style="font-size: 8px; visibility: visible; display: inline;" title="Web development, Joomla, CMS,
CRM, Online shop software, databases">Joomla SEF URLs by Artio</a></div>
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