
stoiska w obiektywie

QUERCUS

Firma EKO-INSTAL istnieje od 1993 roku, zajmuje się 
doradztwem, sprzedażą oraz montażem nowoczesnych 
urządzeń grzewczych dla małych i średnich obiektów. Pod-
stawowa oferta firmy to źródła ciepła zasilane prądem i 
gazem, takie jak: pompy ciepła, piece akumulacyjne, kotły 
gazowe, ale także klimatyzatory i kominki elektryczne. 
Na tegorocznych targach EKO-INSTAL prezentuje ciekawą 
ofertę niemieckiej firmy ROTEX , która produkuje urządze-
nia grzewcze, jedyne na rynku, które mogą być zasilane 
energią słoneczną, gazem, prądem, wodą i olejem. 
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Firma QUERCUS istnieje od ponad 30 lat i zajmuje się pro-
dukcją stolarki drewnianej. Posiada w swojej ofercie okna 
energooszczędne, drewniano-aluminiowe, ogrody zimowe 
oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Swoim klientom fir-
ma oferuje pełen zakres usług, profesjonalne doradztwo 
w zakresie projektowania i montażu okien. 
Na tegorocznych targach QUERCUS prezentuje m.in. okna 
drewniane i aluminiowo-drewniane oraz drzwi wewnętrzne 
i zewnętrzne. 
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EKO-INSTAL

Podczas targów, oprócz tradycyjnej oferty znaleźć moż-
na wiele ciekawostek - rzeczy oryginalnych i nietypowych. 
Przedstawiamy Państwu niektóre z nich.
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Hala Sportowa 
Ośrodka Sportu 
Politechniki Śląskiej
Gliwice, 
ul. Kaszubska 28
8 września, 10-18.00
9 września, 10-17.00

Na stoisku firmy 
BK Meble zoba-
czyć można cie-
kawą skrzynię 
na drobiazgi. 
Wykonana całkowicie 
z drewna, do wyboru z 
brzozy lub dębu. Kufe-
rek jest ręcznie zdobio-
ny a wzór wybiera sobie 
oczywiście klient. Cena 
to 240 zł. 

Kuferek 
z kotem

Firma S-Kuchnie, na swoim stoisku 
prezentuje m.in. pierwszą w Polsce 
baterie z generatorem ozonu. Woda 
ozonowana jest niezwykle silnie de-
zynfekująca. Jakie są korzyści używa-
nia takiej wody? Usuwa przykre za-
pachy, zachowuje na dłużej świeżość 
pokarmów, dezynfekuje urządzenia 
kuchenne, ma leczniczy wpływ na do-
legliwości skórne, pozwala dezynfe-

kować bez użycia dodatków chemicz-
nych. O szczegóły można pytać na 
stoisku firmy S-Kuchnie. W zależności 
od modelu, bateria kuchenna kosztu-
je od 3,5 tys. do 5,5 tys. zł. Model 
łazienkowy jest w cenie od 3300 do 
3800 zł. Bateria jest mała, łatwa w 
montażu i przy dziennym zużyciu wody 
przez około 3 godziny wystarczy na 10 
lat użytkowania. 

Warsztat stolarski Wrzosok z Zabrza prezentuje schody, które 
zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie 
firmy są zarówno schody standardowe jak i bardziej unowocze-
śnione. Wykonane są z wysokiej jakości drewna a jeden z modeli 
prezentowanych na stoisku targowym ma ciekawie zestawione 
elementy szklane i metalowe: z jednej strony schody wyposażo-
ne są w szklaną płytę z drugiej w drewnianą barierkę. 

Baterie na bakterie

Firma PRO-WELLNESS z Katowic proponuje klientom ciekawe fon-
tanny w kształcie kobiety. Cena od 1100 zł do 1450 zł. Wykonane 
z kompozytu, są lekkie ale po napełnieniu wodą bardzo stabilne, 
mogą stać zarówno na dworze jak i wewnątrz. Woda podświetlana 
światłem led daje miły efekt odprężający. 

Schody 

Dla odprężenia

kombinowane

W tym roku na targach oglą-
dać można ofertę ponad 70 
wystawców i 30 ogrodników.

- Po raz pierwszy nasza ekspo-
zycja jest tak okazała - mówi 
Wioletta Ochman, prezes 
agencji „Promocja“ z Wado-
wic, organizującej jesienne  
targi. Można tu zobaczyć 

wszystko co potrzebne do 
budowy i aranżacji wnętrz, po-
cząwszy od dachu skończyw-
szy na piwnicy. Można także 
zasięgnąć porady i zyskać fa-
chową pomoc. 

Targi uroczyście otwarte zosta-
ły w piątek, 7 września o godz. 
11.00. Ofertę wystawców 

Spore zainteresowanie 
gliwickimi targami

Kilkadziesiąt firm z Gliwic, powiatu 
i okolic prezentuje swoje produkty 
na VIII Targach Budownictwa  
i Wnętrz, które tradycyjnie już  
odbywają się w hali sportowej 
Ośrodka Politechniki Śląskiej.

oglądać można do niedzieli. 

Jak podczas otwarcia imprezy 
podkreślał wiceprezydent Gli-
wic Adam Neumann, organizo-
wane targi już na trwałe wrosły 
w krajobraz gospodarczy mia-
sta.
- Bardzo nas to cieszy bo 
świadczy o tym, że przedsię-

biorstwa, które wystawiają na 
targach swoje wyroby i propo-
nują swoje usługi, są w dobrej 
kondycji finansowej, że na te-
renie Gliwic i regionu gliwickie-
go są mieszkańcy, którzy chcą 
kupować te produkty i wyposa-
żać swoje mieszkania i domy.


