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<table border="0" width="500"> <tr> <td align="center"> <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/kolo1611091s.jpg" border="1"
alt=" " width="200" height="137" /></div> </td> </tr> </table> <p>Do bogatej ju� oferty
wanien marki KO�O do��czy�y kolejne. Now� kolekcj�OPAL PLUS doceni ka�dy, dla kogo
k�piel jest czym� wi�ej, ni� tylko codzienn� toalet�. Ergonomiczne kszta�ty, atrakcyjny
design i niezwykle wygodnie wyprofilowane wn�rze prostok�tnych wanien OPAL PLUS to tylko
niekt�e z ich zalet.</p>
<p><br />Wanna to ju� nie tylko element wyposa�enia �azienki. W
wannie, jak nigdzie indziej mo�emy si�zrelaksowa�i zapomnie�o codziennych troskach. W
otoczeniu wonnych zapach� �wiec i olejk�, otuleni mi�k� piank� czujemy si�jak prawdziwi,
oderwani od �wiata bogowie. Dla zwi�szenia dozna�p�yn�cych z k�pieli wa�ny jest wyb�
odpowiedniej wanny, a to cz�to oznacza wi�szy wydatek. Rozwi�zaniem jest nowa seria
OPAL PLUS marki KO�O. Przemawiaj� za ni� nie tylko wysoka jako��i trwa�o�� ale tak�e
wyj�tkowo atrakcyjna cena.<br /><br /><img src="http://newss.pl/images1/kolo161109.jpg"
border="0" alt="OPAL PLUS" title="OPAL PLUS" width="200" height="451" align="left"
/><strong>Design i ergonomia </strong><br />Funkcjonalna i elegancka wanna to marzenie
ka�dej osoby lubi�cej d�ugie wylegiwanie si�w ciep�ej wodzie z b�belkami. OPAL PLUS to
cztery modele w wymiarach 140x70 cm, 150x70 cm, 160x70 cm i 170x70 cm. Ich ergonomiczny
kszta�t zapewnia najwy�szy komfort k�pieli. G��okie na 42 cm, z w�skimi rantami i o
odpowiednim kszta�cie, charakteryzuj� si�maksymaln� obj�o�ci� w tego typu produktach.
Odpowiednio wyprofilowane oparcie pozwala na wygodne u�o�enie cia�a i oparcie plec�. W
takiej wannie nie trudno zapomnie�o problemach codziennego dnia. <br /><br />- Wanny
OPAL PLUS s� przede wszystkim niezwykle przestronne i wygodne, co zapewnia bardzo
przyjemn� k�piel. Dost�ne s� w sprzeda�y w komplecie z nogami, dzi�i czemu ich
konstrukcja jest stabilna. Ale to nie wszystko. S� r�nie� niezwykle eleganckie. Prosty,
klasyczny design sprawia, �e �wietnie wkomponuj� si�w niemal ka�d� �azienk� bez
wzgl�u na jej wielko�� czy styl w jakim zosta�a zaaran�owana ? m�i Vitaliy Basko, Product
Manager ? Wanny i Hydromasa�e z Sanitec KO�O.<br /><br /><strong>Sta�Ci�na
relaks</strong><br />Decyduj�c si�na komfort cz�to musimy liczy�si�z du�ymi kosztami,
jakie s� z nim zwi�zane. Nowa, sk�adaj�ca si�z czterech modeli, seria wanien OPAL PLUS
to doskona�a cenowo propozycja dla ka�dego, kto ceni sobie wygod� jednak nie zawsze
mo�e sobie na ni� pozwoli� Dost�ne w komplecie z wann� nogi, to tak�e rozwi�zanie, dzi�i
kt�emu unikniemy dodatkowych koszt� zwi�zanych z zakupem niezb�nych i pasuj�cych do
niej element�. <br /><br />Wykonane z akrylu, a przez to cieplejsze w dotyku - od
produkowanych z innych materia�� - wanny prostok�tne OPAL PLUS marki KO�O z
�atwo�ci� utrzymamy w czysto�ci. To wygodne rozwi�zanie dla ka�dego amatora d�ugich
k�pieli. Ponadto funkcjonalne, wygodne, z odpowiednim k�tem nachylenia powierzchni pod
plecami, a do tego w przyst�nych cenach ka�demu pozwol� stworzy�wymarzon� �azienk�
<br /><br /><img src="http://newss.pl/images1/kolo1611091.jpg" border="0" alt="Sanitec Ko�o
- Opal Plus" title="Sanitec Ko�o - Opal Plus" width="480" height="329" /><br /><br />Wanna
prostok�tna OPAL PLUS 140x70 cm, cena 426 z� brutto<br />Wanna prostok�tna OPAL
PLUS 150x70 cm, cena 439 z� brutto<br />Wanna prostok�tna OPAL PLUS 160x70 cm, cena
464 z� brutto<br />Wanna prostok�tna OPAL PLUS 170x70 cm, cena 497 z� brutto<br /><br
/><strong>Producent: <strong>Sanitec KO�O</strong> Sp. z o.o.</strong><br /><a
href="http://www.kolo.com.pl/" target="_blank">www.kolo.com.pl</a> <br /><br /></p>
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<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 <br
/>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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