Nowoczesna �azienka - innowacyjny projekt PZP

<p><img style="border-image: initial; float: left; margin-top: 0px; margin-right: 5px;
margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border: 0px solid #000000;"
src="images/stories/artykuly/26.png" alt="26" width="180" height="119" />Po raz pierwszy w
historii 18 Og�nopolskich Targ� Budowlanych MUREXPO odbywaj�cych si�13-15.04.12 na
warszawskim Torwarze mo�na by�o zobaczy�dwa, niespotykane w skali kraju projekty :</p>
<div style="text-align: center;">wizualizacj�niezwyk�ego wn�rza ?<a
href="pzp/galeria/wydarzenia/nowoczesna-azienka-innowacyjny-projekt.html">Nowoczesna
�azienka</a>?</div> <div style="text-align: center;">oraz</div> <div style="text-align:
center;"><a
href="pzp/galeria/mistrzostwa-polski-i-eliminacje/glazurnicze-mistrzostwa-polski-2012.html">Fin
a� V Glazurniczych Mistrzostw Polski</a> ,</div> <div style="text-align:
center;">zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie P�ytkarzy przy wsp�dziale znanych Firm z
bran�y budowlanej.</div> <p>Prezentowany przez <a href="http://piudesign.pl/">PIU
Design</a> system wysokich drzwi (220 cm,240 cm, 260 cm), bez widocznych o�cie�nic i
zawias� to nowo��na rynku polskim. Serie drzwi akrylowych w unikatowych wyko�zeniach tj.
tytan, z�oto, srebro - Acryl Special, oraz drzwi z lustrem- Acryl Mirror Line ? idealnie nadaj�
si�do �azienki, korytarza, garderoby, a wi� wsz�zie tam gdzie chcieliby�my optycznie
powi�szy�przestrze� Innowacyjne rozwi�zanie luster akrylowych ��czy bezpiecze�two,
funkcjonalno��i nowoczesny design ceniony przez architekt� i projektant� wn�rz.<span
style="text-align: center;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><a class="not_touch"
href="joomplu:2897 type=img"><img class="jg_photo not_touch"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2897&type=thumb"
alt="joomplu:2897" /></a> <a class="not_touch" href="joomplu:2896 type=img"><img
class="jg_photo not_touch"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2896&type=thumb"
alt="joomplu:2896" /></a> <a class="not_touch" href="joomplu:2895 type=img"><img
class="jg_photo not_touch"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2895&type=thumb"
alt="joomplu:2895" /></a></p> <p>Szczeg�ne zainteresowanie, w�r� rzemie�lnik� i
odwiedzaj�cych stoisko, wzbudzaj� kompozycje p�yty budowlanej <a
href="innowacje/nowosci-produktowe/345-pyta-budowlana-wim-platte-innowacja-w-aranacji-wnt
rz.html">WIM Platte</a>, brodzika zlicowanego z pod�og� oraz maty uszczelniaj�ce
polskiego producenta chemii budowlanej <a href="http://www.wim-chb.pl/">WIM</a>. Ca�o�ci
dope�niaj� urzekaj�co pi�ne p�ytki, z najnowszej kolekcji<a href="http://www.tubadzin.pl/">
marki Tub�dzin</a>, autorstwa znanego projektanta Macieja Zienia oraz dekoracyjna
epoksydowa zaprawa do spoinowania <a href="http://www.wim-chb.pl/produkty2.php">WIM
Diamond Grout.</a></p> <p>MUREXPO w tych dniach by�o r�nie� aren� dla zmagaj�cych
si�finalist� podczas organizowanych przez PZP V Glazurniczych Mistrzostw Polski. 31
wy�onionych w regionalnych p�ina�ach zawodnik� walczy�o o tytu� Mistrza Polski
Glazurnik� wykonuj�c motyw Stadionu Narodowego z p�ytek ceramicznych. Impreza zosta�a
obj�a patronatem Zwi�zku Rzemios�a Polskiego oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej. </p> <p>Projekt "Nowoczesna �azienka" cieszy� si�sporym
zainteresowaniem medi�. Na zdj�iu podczas jednego z wywiad� udzielanego prasie
pomys�odawca licznych projekt� m.in. <a
href="pzp/galeria/wydarzenia/nowoczesna-azienka-innowacyjny-projekt.html">"Nowoczesna
�azienka"</a> oraz <a
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href="wydarzenia/520-glazurnicze-mistrzostwa-polski-2012.html">"Glazurniczych Mistrzostw
Polski</a>" p.Tomasz Mitas - prezes Polskiego Zrzeszenia P�ytkarzy.</p> <p
style="text-align: center;"><a
href="pzp/galeria/wydarzenia/nowoczesna-azienka-innowacyjny-projekt.html"><img
style="border-image: initial; border-width: 0px; border-color: #000000; border-style: solid;
margin: 0px;" src="images/stories/artykuly/30.png" alt="30" width="200" height="156"
/></a></p> <p style="text-align: center;"><a
href="pzp/galeria/wydarzenia/nowoczesna-azienka-innowacyjny-projekt.html">Galeria
zdj�</a></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><span style="color: #333333; font-family:
'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="line-height:
17px;"><br /></span></span></p>
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