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Zimowe inspiracje w salonie KOŁO

W salonie wyposażenia łazienek Koło w Krakowie, przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego 2009/2010, odbywa się
prezentacja wyrobów firmy SALOMON. Miłośnicy sportów zimowych mają szansę zobaczyć najnowsze modele nart
zjazdowych i desek snowboardowych. Ta niecodzienna ekspozycja będzie trwała do 30 listopada 2009 r.

Sprzęt narciarski został pokazany w salonie łazienkowym - jest to całkowicie nowe podejście firm, które reprezentują,
nie związane ze sobą, marki. Taka forma ekspozycji uatrakcyjnia i jednocześnie poszerza grono potencjalnych
odbiorców.
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W otoczeniu aranżacji łazienek firmy KOŁO z nowymi seriami ceramiki i mebli Style, Twins i Domino prezentowane
są tegoroczne modele nart i desek snowboardowych. Jest tam sprzęt zarówno dla osób początkujących, jak i
wymagających zawodników. Wśród pokazanych na wystawie produktów firmy Salomon, są m.in. najwyższej klasy
narty wyczynowe Equipe 3V i Equipe 2V wyposażone w najnowszą Technologię Powerline zapewniającą maksymalną
stabilność i precyzję podczas wyścigów o Puchar Świata. Oprócz nart są również snowboardy Salomona z hitem
sezonu deska Sick Stick.
„Zimowe inspiracje” to kolejne wydarzenie w krakowskim Salonie Łazienek KOŁO. Salon jest miejscem, gdzie nie
tylko można obejrzeć i kupić wyposażenie łazienek, ale również przyjść na wystawę lub ciekawe spotkanie. Wcześniej
odbyła się wystawa prac laureatów konkurs fotograficznego „Źródła inspiracji: wodna pasja” oraz seminaria „Wokół
łazienki” (trendy wyposażenia pięknych wnętrz) oraz „Codzienność bez barier” (potrzeby osób niepełnosprawnych). –
mówi Adrian Burzyk, Dyrektor ds. obsługi inwestycji.

Z okazji otwarcia wystawy „Zimowe inspiracje” na początku listopada odbyło się spotkanie miłośników zimowego
szaleństwa. W trakcie spotkania, jego uczestnicy, zapoznali się również z technologią dopasowania obuwia SIDAS
oraz komponującą się z nią technologią CUSTOM SHELL wykorzystywaną w butach narciarskich Salomon. Custom
Shell to inaczej mówiąc formowalna skorupa buta narciarskiego zapewniająca idealne dopasowanie do kształtu stopy.
Zaprezentowano także pulsometry, specjalistyczne zegarki i przyrządy elektroniczne do sportów outdoorowych firmy
SUUNTO. Na zakończenie „sportowych” emocji można było poznać zalety i rolę SPA w odnowie sił po zajęciach
sportowych. Wanny z hydromasażem i kabiny masażowo – parowe KOŁO znakomicie się do tego nadają.
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Wystawa sprzętu narciarskiego i snowboardowego firmy Salomon w Salonie Łazienek KOŁO w Krakowie potrwa do
końca listopada. Serdecznie zapraszamy wszystkich amatorów sportów zimowych do sprawdzenia na czym jeździ się w
sezonie narciarskim 2009/2010.
Centrum Handlowe Witek - Kraków-Modlniczka
Salon Łazienek KOŁO
ul. Handlowców 13
32-085 Modlnica
Salon czynny:
poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 20.00
sobota 10.00 – 18.00
niedziela 11.00 – 16.00
Producent: Sanitec KOŁO Sp. z o.o.
www.kolo.com.pl

Sanitec KOŁO Sp. z o.o. jest jedną z największych w Polsce firm z branży wyposażenia łazienek. Powstała w wyniku
przekształcenia i przyłączenia się w 1993 roku ZWS Koło do międzynarodowej Grupy Sanitec, największego w Europie
producenta ceramiki łazienkowej. Sanitec KOŁO posiada zakłady w Kole, Włocławku, Mińsku Mazowieckim oraz w
Ozorkowie. Firma zatrudnia blisko 1500 osób. Zarząd firmy odpowiada za wszelkie działania realizowane w Polsce
oraz business unitach w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, w tym m.in. w Czechach, Słowacji, Rumuni, na
Ukrainie i w Bułgarii.
Sanitec KOŁO jest producentem i dystrybutorem ceramiki sanitarnej, wanien i brodzików akrylowych, hydromasaży,
kabin prysznicowych oraz mebli łazienkowych sprzedawanych pod markami KOŁO, KORALLE i KERAMAG.
Oferowane wyroby charakteryzuje nowoczesne wzornictwo oraz najwyższa jakość. Spełniają one europejskie standardy
jakości, posiadają certyfikaty B i CE i są produkowane zgodnie z systemami zarządzania jakością (ISO 9001) i
środowiskowego (ISO 14001).
Firma otrzymała m.in. tytuł Ogólnopolskiego Lidera Eksportu (2008), Certyfikat Polskiego Produktu Światowego,
nagrodę "Wybór Roku" corocznie w latach 2002 – 2008, medal Przyjaciel Integracji oraz tytuł Partner Polskiej
Ekologii - przyznany przez Narodową Radę Ekologiczną.
E.C.H.O. COMMUNICATIONS
Więcej informacji z firmy Sanitec KOŁO ( press box )
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