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/></div> </td> </tr> </table> <p>Czym powinna si�wyr�ia�nowoczesna �azienka?
Neutralnym designem, klasycznym zestawieniem barw, efektownymi detalami oraz eleganck�
kabin� prysznicow�. Kabin� perfekcyjnie wkomponowan� w aran�acj�ca�ego wn�rza, w
kt�ym harmonijne oraz funkcjonalne po��czenie wszystkich element� pozwala na codzienny,
orze�wiaj�cy relaks.</p>
<p><br />�azienka to jedno z najwa�niejszych pomieszcze�w
domu. To w niej zaczynamy i ko�zymy ka�dy dzie� Od�wie�amy si�rano, odpoczywamy po
ca�ym dniu ci�iej pracy, a przy tym dbamy o swoje cia�o. Dlatego niezwykle wa�ne jest jej
w�a�ciwe urz�dzenie oraz wyposa�enie. Ciekaw� propozycj�na komfortow� i nowoczesn�
aran�acj�wn�rza stanowi� kabiny Geo 6 marki KO�O. Charakteryzuj� si�one prost�
konstrukcj�, estetycznym wyko�zeniem wszystkich element� oraz zaawansowanymi
rozwi�zaniami technicznymi.<br /><br /><img src="http://newss.pl/images/kolo281009.jpg"
border="0" alt=" " width="480" height="440" /><br /><br /><strong>�azienka idealnie
dopasowana</strong><br />Ka�da �azienka jest inna. Panuj�cy w niej klimat w du�ej mierze
zale�y od domownik�. Kolor glazury, mebli, kszta�t ceramiki, a tak�e rodzaj kabiny
prysznicowej utrzymane s� w stylu oddaj�cym charakter korzystaj�cych z nich os�. Staramy
si�wi� dopasowa�do siebie wszystkie elementy. Wybieraj�c ze zr�icowanej kolekcji kabin
prysznicowych Geo 6 nawet ma�e i nietypowe pokoje k�pielowe mo�emy urz�dzi�w
nowoczesny, funkcjonalny oraz zgodny z w�asnymi potrzebami spos�. Masywne, srebrne
profile, grube i transparentne szk�o hartowane oraz detale wykonane z dba�o�ci� o szczeg�
podnios� estetyk�naszej �azienki. <br /><br />Do rodziny Geo 6 wchodz�: kabina
p�kr�g�a, drzwi Bifold, drzwi Pivot, drzwi rozsuwane oraz �cianka boczna. Dzi�i dw�
wymiarom ka�dego modelu oraz opcjonalnemu profilowi poszerzaj�cemu o 30 mm, z
�atwo�ci� dopasujemy kabin�do wielko�ci naszej �azienki. Maj�c du�� przestrze�do
zagospodarowania najlepiej gdy zdecydujemy si�na kabin�p�kr�g�� Geo 6. Do wn�
idealne b�� drzwi wchodz�ce w sk�ad kolekcji. Natomiast w mniejszych pomieszczeniach, w
kt�ych chcemy zaoszcz�zi�przestrze�najlepiej skompletowa�skrzyd�a drzwiowe Bifold,
Pivot lub rozsuwane ze �ciank� boczn�. <br /><br /><img
src="http://newss.pl/images/kolo2810091.jpg" border="0" alt=" " width="480" height="473" /><br
/><br /><strong>Dla wi�szej przyjemno�ci</strong><br />Nowoczesna kabina prysznicowa to
jednak nie tylko elegancki wygl�d i przyci�gaj�ce oko detale. To tak�e rozwi�zania, dzi�i
kt�ym codzienne u�ytkowanie oraz dbanie o zachowanie jej w czysto�ci jest niezwykle proste.
Podw�ne, �o�yskowane k�a w zawieszkach g�nych i dolnych sprawiaj�, �e drzwi kabin
przesuwaj� si�p�ynnie i lekko. Natomiast wygodne uchwyty oraz spr�nowe, amortyzuj�ce
odbojniki pozwalaj� na ciche i wygodne domkni�ie skrzyde� drzwiowych. Czyszczenie kabiny
u�atwia system wypinania drzwi oraz zredukowana do minimum ilo��element� dodatkowych,
w kt�ych mog�yby gromadzi�si�zanieczyszczenia.<br /><br />Geometryczne kszta�ty,
eleganckie wyko�zenie oraz funkcjonalne rozwi�zania w kabinach Geo 6 to elementy, dzi�i
kt�ym nasza �azienka nabierze nowoczesnego i indywidualnego charakteru. Kabina, drzwi czy
�cianka? Wyb� nale�y ju� tylko do nas. <br /><br />Kabina p�kr�g�a 80x190 cm - cena
1244 z� brutto.<br />Kabina p�kr�g�a 90x190 cm - cena 1330 z� brutto.<br />Drzwi wn�owe
Pivot 80x190 cm - cena 771 z� brutto.<br />Drzwi wn�owe Pivot 90x190 cm - cena 882 z�
brutto.<br />Drzwi Bifold 80x190 cm - cena 964 z� brutto.<br />Drzwi Bifold 90x190 cm - cena
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997 z� brutto.<br />Drzwi rozsuwane 100x190 cm - cena 924 z� brutto.<br />Drzwi rozsuwane
120x190 cm - cena 1000 z� brutto.<br />�cianka boczna 80x190 cm, cena 726 z� brutto.<br
/>�cianka boczna 90x190 cm, cena 792 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> <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. 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 /><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 ) <br /></a></p> <p>{jcomments on}</p><div><a href="http://www.artio.net"
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