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<table border="0" width="500"> <tr> <td> <p align="left"> <div style="text-align:
center;"><img src="http://newss.pl/images/logo_kolo160.jpg" border="0" alt="Sanitec KO�O"
title="Sanitec KO�O" width="160" height="45" /></div> </p> </td> <td> <div style="text-align:
center;"><img src="http://newss.pl/images1/241109KOLOS.jpg" border="0" alt=" " width="200"
height="133" /></div> </td> </tr> </table> <p>Standard toalet w biurach, bankach, czy
restauracjach wp�ywa na og�n� ocen�tych miejsc. Dlatego funkcjonalne, a przy tym
elegancko zaaran�owane �azienki s� niezb�ne nie tylko w prywatnych domach, ale r�nie� w
pomieszczeniach u�yteczno�ci publicznej.</p> <p>�</p>
<p><br />�azienki podobnie, jak
biura, poczekalnie i inne og�nodost�ne pomieszczenia zar�no w instytucjach publicznych, jak
i prywatnych pe�ni� wa�n� funkcj�reprezentacyjn�. Dlatego te�, ich wystr� powinien
by�estetyczny, a przy tym oryginalny, zgodny z wizerunkiem firmy i jej siedziby. Dzi�i kolekcji
Cocktail czy umywalkom z serii Style marki KO�O - toalety b�� nie tylko utrzymane w
doskona�ej czysto�ci, ale tak�e eleganckie.<br /><br /><img
src="http://newss.pl/images1/241109KOLO.jpg" border="0" alt=" " width="480" height="320"
/><br /><br /><strong>Przestrze�w toaletach publicznych </strong><br />�azienki w miejscach
u�yteczno�ci publicznej nie musz� odstrasza�swoj� ?estetyk�?. G��oki kolor farby na
�cianach, glazura w stonowanych odcieniach oraz rz�d,� ustawionych w pewnej odleg�o�ci
od siebie, umywalek o symetrycznych kszta�tach to rozwi�zanie ciekawe i przyci�gaj�ce oko.
W tego typu aran�acjach sprawdz� si�dost�ne w o�miu wersjach umywalki z serii Cocktail.
Oparte na formach ko�a, kwadratu, prostok�ta i owalu, stawiane lub wpuszczane w blat b��
stanowi�y wyrazisty akcent ka�dej przestrzeni. Niebanalnego stylu dodadz� ka�dej
�azience, nawet tej prywatnej, asymetryczne umywalki z kolekcji Style marki KO�O. Ob�e
kszta�ty i du�e powierzchnie odk�adcze pozwol� w dowolny spos�
organizowa�przestrze�wok�nich.<br /><br />- Seria Cocktail jest rozwi�zaniem idealnie
dopasowanym do przestrzeni publicznych, cho�r�nie� cz�to wykorzystywanym przez
u�ytkownik� indywidualnych szukaj�cych niebanalnych rozwi�za� Funkcjonalne i powsta�e
w oparciu o najnowsze trendy stylistyczne pozwol� znacznie podnie��standard ka�dej
�azienki. Podobnie, jak umywalki asymetryczne z serii Style. Ich nietypowe kszta�ty �wietnie
wpisz� si�w wizerunek nowoczesnej instytucji� - m�i Krzysztof Brzezi�ki, Product Manager Ceramika w Sanitec KO�O.<br /><br /><img src="http://newss.pl/images1/241109KOLO1.jpg"
border="0" alt=" " width="480" height="300" /><br /><br />W ofercie marki KO�O s� r�nie�,
miski ust�owe, w�r� kt�ych s� modele pasuj�ce do opisanych umywalek. W �azienkach
obiekt� u�yteczno�ci publicznej najbardziej praktyczne s� wersje wisz�ce misek ust�owych.
Dzi�i temu utrzymanie toalet w czysto�ci jest wyj�tkowo �atwe.<br /><br /><strong>Zawsze
czyste cho�nieosobiste</strong><br />Jednym z najs�abszych punkt� toalet publicznych jest
niski poziom czysto�ci. Na powierzchni umywalek zbieraj� sie zabrudzenia, kamie�i osady z
myd�a, a to znacznie obni�a standard ka�dej �azienki. Seria Cocktail oraz umywalki
asymetryczne Style dost�ne s� z nano-pow�ok� Reflex KO�O, dzi�i kt�ej ich powierzchnie
s� niezwykle g�adkie, a tym samym ograniczaj� osadzanie si�zanieczyszcze� Ponadto w
misach umywalkowych Cocktail zrezygnowano z otworu przelewowego, co znacznie u�atwia
ich czyszczenie. <br /><br />W budynkach u�yteczno�ci publicznej zwraca si�uwag�na
estetyczne wyko�zenie wszystkich pomieszcze� Wa�ny jest odpowiedni, utrzymany na
w�a�ciwym poziomie wystr� biur, poczekalni, czy nawet korytarzy. Nie nale�y przy tym
zapomina�o �azienkach. Wyposa�one np. w umywalki Cocktail lub asymetryczne Style oraz
miski ust�owe wisz�ce, czy pisuary firmy KO�O stan� si�wn�rzem, kt�ego nie powstydzi
si��aden przedsi�iorca. <br /><br />Umywalki Cocktail� cena od 567 do 795 z� netto<br
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/>Umywalki asymetryczne Style cena od 188 do 399 z� netto<br /><br />Producent:
<strong>Sanitec KO�O </strong>Sp. z o.o.<br /><a href="http://www.kolo.com.pl/"
target="_blank">www.kolo.com.pl</a> <br /><br /></p> <p>�</p> <hr /> <p><br
/><em><strong>Sanitec KO�O Sp. z o.o.</strong> 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 /><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 /><br />Firma otrzyma�a m.in. tytu� Og�nopolskiego
Lidera Eksportu (2008), Certyfikat Polskiego Produktu �wiatowego, nagrod�"Wyb� Roku"
corocznie w latach 2002 ? 2008, medal Przyjaciel Integracji oraz tytu� Partner Polskiej Ekologii
- przyznany przez Narodow� Rad�Ekologiczn�. </em><br /><br /><strong><strong>E.C.H.O.
COMMUNICATIONS</strong></strong></p> <p><a
href="http://newss.pl/content/view/4508/68/">Wi�ej informacji z firmy Sanitec KO�O ( press
box ) </a></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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