
stoiska w obiektywie

Bitpol

Tegorocznym hitem „Agaty” jest narożnik Perfect. - Wie-
lofunkcyjny, elegancki, z dużą powierzchnią do spania. 
Dodatkowym atutem narożnika jest niewysoka cena – in-
formują przedstawiciele firmy. Inne wystawiane produkty 
to eleganckie meble z fabryki Wójcik z oświetleniem, ste-
rowanym za pomocą pilota. Dzięki temu, stosownie do 
naszego nastroju, możemy dopasować ich kolor.
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Domeną gliwickiej firmy są przede wszystkim szlifierki 
i wiertarki. Jak twierdzą przedstawiciele „Bitpolu”, ich 
sklep internetowy oferuje najlepsze ceny na rynku elektro-
narzędzi, a na czas trwania targów przygotowano specjal-
ną promocję na wybrane modele narzędzi Makita i Mak-
tec. - Nasza firma istnieje od trzech lat, a powstaliśmy na 
bazie powszechnie znanej firmy „Elektrovis” - informuje 
dyrektor „Bitpolu”.
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Agata Meble

Budman-Mańko

Na stoisku firmy możemy przypatrzyć się niedawno 
wprowadzonej na rynek dachówce ceramicznej Röben. 
Podczas gliwickich targów, „Budman Mańko” wystawia 
również okna „Velux” oraz szeroką gamę akcesoriów da-
chowych. Wśród nich m.in. drabiny kominiarskie. „Bud-
man” to prawdziwy weteran na rynku budowlanym. Firma 
powstała w 1988 roku i początkowo zajmowała się budo-
wą domków jednorodzinnych, jednak wraz z upływem lat, 
profil „Budmana” stopniowo się zmieniał.
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Ciekawostki
Podczas XIII Targów Budownictwa, oprócz tradycyjnej oferty 
znaleźć można wiele ciekawostek - rzeczy oryginalnych 
i nietypowych. Przedstawiamy Państwu niektóre z nich.

Niewątpliwie ciekawostką 
na tegorocznych targach są 
schody ozdobione świecą-
cym słupem. 

- Jest to nasz innowacyjny produkt, 
który na pewno doda każdemu wnętrzu 
odrobinę nowoczesności i ciepłego kli-
matu. Idealnie nadaje się do nowocze-
snych wnętrz dzięki połączeniu stali 
nierdzewnej i  tego przeźroczystego 
elementu napełnionego wodą - tłu-
maczy przedstawicielka firmy Stolmix. 
Cena uzależniona jest od ilości stopni 
schodów.

Firma Pro-Wellness z Katowic prezentuje wannę, 
która zamieni każdą łazienkę w domowe spa. 
Co więcej wanna ma również zastosowanie w ogrodzie. Wanna 
jest czteroosobowa, z masażem powietrznym i wodnym, oraz 
specjalnym podgrzewaczem wody. - Jest idealna do relaksu 
dla całej rodziny - zachęca przedstawiciel firmy. Koszt wanny to  
ok. 18 tys. zł.

Fontanna i nawilżacz powietrza to również 
produkt firmy Pro-Wellness. 
Niezwykle ciekawa ozdoba idealna jest zarówno do ogrodu jak i 
mieszkania. Poza ładnym wyglądem ma również praktyczne za-
stosowanie - jonizuje powietrze. Cena fontanny to 1420 zł.

Salon Meblowy Agata prezentuje najnowszą kolekcję - 
meble z firmy Wójcik. Elementy ukryte za szybą zmieniają 
kolory. Do mebli dołączony jest pilot, za pomocą którego 
wybieramy, na jaki kolor mają one świecić. Można również 
ustawić je na automatyczną zmianę kolorów i delektować 
się coraz to nowymi barwami. Meble są modne i nowo-
czesne.

Meble jak 
kameleon

Nietypowe schody

Domowe Spa
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