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stoiska w obiektywie

Eko-Instal

Firma zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną okien, 
drzwi, rolet, bram garażowych oraz produkcją mebli na 
wymiar. W ofercie Antisolu znajdują się produkty renomo-
wanych  producentów takich jak  Urzędowski, Eurocolor, 
Isofas, Porta, DRE,  Invado, Delta, Juwent. „Perełką” firmy 
są obecnie od niedawna istniejące na rynku okna Geneo 
– grube i ciepłe – z pakietem trzyszybowym, specjalną wkład-
ką termiczną, która dodatkowo dociepla okno. Największą 
popularnością wśród klientów cieszą się drzwi i okna ener-
gooszczędne – można je obejrzeć na stoisku targowym firmy 
Antisol. Wszystkie wzory i kolory dostępne są w katalogach. 

Istniejąca od 1993 roku firma oferuje sprzedaż i montaż 
nowoczesnych urządzeń grzewczych m.in. bojlerów, grzej-
ników, pieców akumulacyjnych, pomp ciepła czy kotłów 
gazowych. Na targach można zobaczyć m.in kominek na 
pelet, pompy ciepła, kotły gazowe i elektryczne urządzenia 
grzewcze. Godnym uwagi produktem prezentowanym na 
stoisku jest kominek na prąd przypominający do złudzenia 
prawdziwy kominek na drewno lub węgiel. 

Antisol

Mal

Ogrodników i zwolenników ekologicznych rozwiązań na 
pewno zainteresuje oferta firmy Mal. Firma działa w ob-
rębie dwóch działów – Instalacje Ekologiczne oraz Dom 
i Ogród. W ramach pierwszego z nich oferowany jest 
dobór, sprzedaż oraz montaż i serwis przydomowych 
oczyszczalni ścieków, szamb plastikowych, zbiorników na 
deszczówkę, odwadnianie terenów, przepompownie, stu-
dzienki wodomierzowe i separatory. 
Dział Dom i Ogród zajmuje się sprzedażą i montażem nawod-
nień ogrodów oraz sprzedażą doniczek plastikowych i cera-
micznych, kory sosnowej, ziemi do kwiatów oraz nawozów. 

Ciekawostki
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Podczas Targów, oprócz tradycyjnej oferty znaleźć można wiele ciekawostek 
– rzeczy oryginalnych i nietypowych. Przedstawiamy Państwu niektóre z nich.

Podświetlane 
drzwi
Pracownia Stolarska z Polanki 
Wielkiej prezentuje drzwi 
z szybami z akrylu, w których 
zatopione są różne elementy, 
np. trawa lub pędy bambusa. 
Uroku dodaje oświetlenie 
diodowe, które włącza się 
poprzez czujnik ruchu. Jak 
zapewniono nas na stoisku, 
jest to nowość i system 
został opatentowany. Bez 
wątpienia prezentowane drzwi 
nadadzą każdemu wnętrzu 
niepowtarzalny klimat. Koszt 
to ok. 3 tys.

Kolejna z ciekawych propozycji 
tej samej firmy to drzwi 
wewnętrzne obrotowe, 
otwierane na dwie strony. 
Ich zaletą jest to, że skrzydło 
składa się w połowie na 
futrynę więc oszczędzamy 
dużo miejsca na ich otwarcie. 

Nowoczesny 
kominek
w... mieszkaniu
Kominek na prąd prezentowany 
na stoisku firmy Eko-Instal to 
doskonałe rozwiązanie dla 
osób, które zawsze marzyły 
o podobnym urządzeniu, 
ale nie miały miejsca lub 
warunków do instalacji tra-
dycyjnych kominków na drew-
no lub węgiel. Efekt wizualny 
do złudzenia przy-pomina 
tradycyjne urządzenie – wystę-
puje w nim jednak tylko imitacja 
spalania. Para wodna, która 
unosi się nad paleniskiem, 
sprawia, że urządzenie może 
służyć jako nawilżacz powietrza. 
Istnieje też wersja kominka, do 
którego można samodzielnie 
wykonać obudowę. 

Chłodziarko-zamrażarki SMEG, 
prezentowane na stoisku 
firmy s-kuchnie zwracają 
uwagę wielu klientów. Co je 
odróżnia od innych tego typu 
urządzeń? Przede wszystkim 
estetyka lat 50 i 60 XX wieku. 
Dostępne są w różnych kolorach 
i zestawieniach – jedno, dwu-
drzwiowe, z zamrażalnikiem 
u góry lub u dołu. Ceny lodówek 
zaczynają się od 7 tys. zł.
Na tym samym stoisku 
ciekawą propozycją jest szafka 
kuchenna z mechanizmem 
szybkiego dostępu do 
ułożonych w niej produktów. 
Mając taką szafkę nie musimy 
tracić czasu na szukanie rzeczy 
ułożonych w tylnej części 
półek. Półki „wyjeżdżają” 
bowiem na zewnątrz. 

Estetyka i funkcjonalność

Siluetka, czyli połączenie firanki 
i rolety to idealne rozwiązanie dla 
osób, które cenią sobie piękny 
wygląd i zalety praktyczne. 
Żeby zmienić roletę w firankę, 
wystarczy ją otworzyć. Siluetkę 
prezentuje firma Montex, 
a kolory i wzory, jakie może 
wybrać sobie klient są prawie 
nieograniczone. 

Firanko-
-roleta


