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height="120" /><br /><br />Wybieraj�c pomi�zy wann� a kabin� prysznicow�, za t� drug�
przemawia zar�no mo�liwo��oszcz�zania wody, jak i niewielka powierzchnia potrzebna do
jej monta�u. Spo�r� produkt� marki KO�O warto zwr�i�uwag�na kabiny Akord i Fresh,
kt�e dost�ne s� w r�ych wymiarach i kszta�tach. Zastosowane w nich nowoczesne
rozwi�zania konstrukcyjne pozwalaj� cieszy�si�ich niezawodno�ci� przez d�ugi czas.<br
/>
<br /><strong>�azienka</strong> to azyl, w kt�ym dbamy o swoje samopoczucie i
higien� We�miemy tam orze�wiaj�cy prysznic, kt�y rozbudzi nas o sennym poranku i
zrelaksuje po ci�im dniu. Dlatego oczekujemy, �eby kabina prysznicowa by�a komfortowa i
praktyczna, a sp�zone w niej chwile pozwala�y na odzyskanie energii. Kabina jest
rozwi�zaniem idealnym do ka�dej �azienki. W ma�ej zajmuje niewiele miejsca, w du�ej
pozwala na zaaran�owanie wok�niej przestrzeni k�pielowej. Produkty <strong>marki
KO�O</strong> ? <strong>Akord i Fresh</strong> ? dzi�i prostocie kszta�t� i
nowoczesnemu wyko�zeniu zapewniaj� estetyk�wn�rza.<br /><br /><strong>W d�wi�ach
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uwag�na jej� atrakcyjny wygl�d, wymiary oraz zastosowane w nich funkcjonalne
rozwi�zania techniczne. Kabina Akord marki KO�O z drzwiami rozsuwanymi dost�na jest w
dw�h wariantach: p�kr�g�ym oraz kwadratowym. �ciank� boczn� Akord mo�emy
skompletowa�z czterema rodzajami drzwi wn�owych ? rozsuwanymi, skrzyd�owymi, Pivot
lub Bifold. Tak szeroka oferta pozwoli na wyb� najlepszego modelu, zgodnego z potrzebami
u�ytkownik� oraz warunkami przestrzennymi w �azience.� Produkty z tej serii wykonane s�
ze szk�a hartowanego przezroczystego i profili w kolorach: bia�ym, srebrny p�at oraz
srebrny po�ysk, w zale�no�ci od modelu. Ponadto kabin�p�kr�g�� mo�emy wybra�w
wersji z pow�ok� Reflex KO�O, kt�a chroni powierzchni�szk�a przed osadzaniem
si�kamienia i zanieczyszcze�<br /><br /><strong>Fresh ? powiew �wie�o�ci</strong><br
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height="550" /><br /><br />Dost�ne w dw�h kszta�tach i wymiarach kabiny prysznicowe
Fresh marki KO�O to po��czenie eleganckiego wn�rza z subtelnymi detalami. Dost�ne z
profilami w kolorach bia�ym i srebrnym matowym skomponuj� si�zar�no z ciemn�, jak i
jasn� glazur�. Kabina Fresh jest �atwa do utrzymania w czysto�ci. Za spraw� odchylanych i
wyjmowanych drzwi mo�emy dotrze�do trudno dost�nych miejsc, w kt�ych najcz�iej
zbieraj� si�nieczysto�ci. <br /><br />- Wybieraj�c kabin� prysznicow� warto
zwr�i�uwag�nie tylko na jej wygl�d i wymiary, ale przede wszystkim na parametry
techniczne. Oparte na stabilnej konstrukcji produkty marki KO�O, takie jak np. kabiny Akord i
Fresh s� funkcjonalne i trwa�e. Szereg zastosowanych w nich nowoczesnych
rozwi�za�gwarantuje komfort u�ytkowania, a zarazem sprawia, �e s� one estetycznym
uzupe�nieniem wn�rza �azienki ? m�i Artur Banasiak, Senior Product Manager ds. B&S
Sanitec KO�O.<br /><br /><strong>Solidna konstrukcja gwarancj� zadowolenia</strong><br
/>W obu seriach kabin prysznicowych marki KO�O ? Akord oraz Fresh ? zadbano o ka�dy
detal, aby ich u�ytkowanie by�o komfortowe. Szczelno��zapewnia uszczelka magnetyczna,
kt�a domyka drzwi, a regulacja profili przy�ciennych u�atwia jej monta�. Regulacja
poziomowania drzwi w kabinach Akord pozwala na idealne dopasowanie element�
ruchomych, a trwa�e k�a prowadz�ce u�atwiaj� korzystanie z produktu. Ponadto w
kabinach Fresh zastosowano praktyczne i por�zne uchwyty wewn�rzne oraz zewn�rzne
zapewniaj� wygodne u�ycie tak�e wtedy, gdy mamy mokre d�onie. Kabiny marki KO�O to
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funkcjonalne i komfortowe produkty, dost�ne w atrakcyjnych cenach. Dzi�i uniwersalnemu
wzornictwu oraz zaawansowanym rozwi�zaniom technologicznym, b�� s�u�y�nam przez
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width="480" height="720" /><br /><br />Kabina prysznicowa Akord ? cena od 1163,00 z�
brutto.<br />Drzwi wn�owe do kompletowania ze �cianka boczn� Akord ? cena od� 904,00
brutto.<br />�cianka boczna Akord ? cena od 576,00 z� brutto.<br />Kabina prysznicowa
Fresh ? cena od 964,00 z� brutto.<br /><br /><strong>Producent: Sanitec KO�O Sp. z
o.o.</strong><br /><a href="http://www.kolo.com.pl/" target="_blank">www.kolo.com.pl</a> <br
/><br /></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. 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, Mi�ku Mazowieckim oraz w Ozorkowie. Firma zatrudnia
blisko 1500 os�. Zarz�d firmy odpowiada za wszelkie dzia�ania realizowane w Polsce oraz
business unitach w 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 i 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 /><em><strong><strong>Sanitec
KO�O</strong> </strong></em></p> <p><a
href="http://newss.pl/content/view/4508/68/">Wi�ej informacji z firmy Sanitec KO�O ( press
box ) <br /></a></p> <p><a href="http://newss.pl/content/view/4508/68/">{jcomments on}<br
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