
NAJPROSTSZA 
DROGA
DO NOWEJ
ŁAZIENKI



WITAMY W 
ELEMENTS

100 000
PRODUKTÓW W STAŁEJ OFERCIE SPRZEDAŻY

180
HURTOWNI DOSTĘPNYCH DLA NASZYCH KLIENTÓW

11
MAGAZYNÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

21
SALONÓW ŁAZIENEK W CAŁYM KRAJU

7 000 m2

POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ

450
DOSTAWCÓW Z BRANŻY SANITARNEJ, GRZEWCZEJ, 
KLIMATYZACYJNEJ, WENTYLACYJNEJ, INSTALACYJNEJ

TYLKO U NAS
VIGOUR, CONEL, SANITALINE, INSTALINE

80
SAMOCHODÓW DLA PERFEKCYJNIE ZORGANIZOWANEJ LOGISTYKI
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CO OFERUJEMY

STYL
ELEMENTS oferuje bardzo szeroki wachlarz produktów 
renomowanych marek. Różnorodność stylizacji zaspokoi 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

JAKOŚĆ
Posiadamy asortyment sprawdzonych producentów: 
polskich, niemieckich, włoskich,  szwajcarskich,  
austriackich, a w nim: ceramikę, baterie, kabiny prysznicowe, 
wanny, produkty Wellnes&Spa, akcesoria, meble, odpływy 
liniowe, stelaże i grzejniki.

TYLKO U NAS
VIGOUR i SanitaLine to marki spełniające najwyższe  
wymagania, wyróżniające się funkcjonalnością  
i trwałością. Nie można ich kupić w sklepach  
internetowych, dostępne są tylko w salonach ELEMENTS.  
Nowoczesna i elegancka linia tych produktów  
pozwala aranżować łazienki na długie lata.  

TECHNIKA DOMOWA
ELEMENTS to nie tylko świat łazienek, lecz także innowacyjne  
rozwiązania z zakresu szeroko pojętej techniki  
domowej: ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,  
czy uzdatniania – wszystko w jednym miejscu. 

PLANOWANIE
Od wielu lat współpracujemy z ekspertami w dziedzinie  
projektowania łazienek. Zaprzyjaźnieni z nami  
architekci, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu,  
zaprojektują wymarzoną łazienkę.

TRANSPORT
Naszym klientom oferujemy usługi w zakresie transportu 
zakupionych produktów we wskazane miejsce. 

GWARANCJA
Produkty kupione w ELEMENTS są objęte gwarancją  
producenta. Zapewniamy serwis gwarancyjny  
i pogwarancyjny.
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ELEMENTS 
POZNAJ
FILOZOFIĘ
NASZEGO
DZIAŁANIA

NASZE MOTTO

Jeszcze nigdy droga do nowej  
łazienki i nowoczesnego,  
energooszczędnego domu nie była 
tak prosta.  Z ekspertami ELEMENTS  
to genialnie proste!

DORADCA KLIENTA

W salonie ELEMENTS czeka  
wykwalifikowany  
doradca, który krok po kroku 
przeprowadzi Cię przez proces 
wyboru produktów oraz przygotuje 
kompleksową ofertę.

PARTNER ELEMENTS

Nie martw się remontem! 
Współpracujemy z zaufanymi 
firmami wykonawczymi, które 
szybko i sprawnie przeprowadzą 
remont.

PROJEKTANT WNĘTRZ/ARCHITEKT

Współpracujemy z grupą 
doświadczonych architektów  
i projektantów wnętrz. Z ich 
pomocą stworzysz projekt swojej 
własnej oazy relaksu

INSPIRUJĄCA EKSPOZYCJA W SALONIE

Zobacz nasze ekspozycje w salonach łazienek. 
Przygotowaliśmy je specjalnie dla Ciebie, wybierając tylko produkty  
najwyższej jakości i renomowanych producentów.
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WITAJ 
W ŚWIECIE  
POZYTYWNYCH 
EMOCJI 

CZYM JEST  
ELEMENTS?
ELEMENTS to świat wielu doznań 
i emocji wokół szeroko pojętej 
techniki domowej. Wszystko to  
w wyjątkowym miejscu 
stworzonym z pasji i zamiłowania 
do szczegółu. Kreatywność  
i wieloletnie doświadczenie  
to cechy, które nas wyróżniają.

WIĘCEJ NIŻ   
SALON
ŁAZIENEK
Unikalna koncepcja ELEMENTS 
poprowadzi intuicyjnie poprzez 
świat różnych produktów, 
prezentując ich cechy i zalety,  
co ułatwi podjęcie decyzji.

ELEMENTS zdecydowanie wykracza 
poza ramy tego, co zazwyczaj 
rozumiemy pod pojęciem salonu 
łazienek. Dzięki współpracy 
ze specjalistami z branży 
proponujemy kompleksowe 
propozycje dla nowoczesnego 
domu lub mieszkania. 
Klimatyzacja, wentylacja, 
rekuperacja, pompy ciepła, 
systemy uzdatniania wody, 
wyposażenie łazienki – nasi 
doradcy ułatwią znalezienie 
właściwego rozwiązania dla 
Twojego domu.

25 lat doświadczenia oraz 
grono zadowolonych klientów 
potwierdzają to, że można nam 
zaufać . 

Oferujemy profesjonalne 
doradztwo, wsparcie  
w doborze produktów, dostawę 
pod wskazany adres, a także 
pomoc fachowców w zakresie 
projektowania i montażu. 
Proponujemy więcej, a nasze 
motto »genialnie proste z 
ekspertami ELEMENTS« można 
potraktować dosłownie.

ZNAMY POTRZEBY 
KLIENTÓW
Oferta ELEMENTS jest maksymalnie 
zorientowana na potrzeby klienta. 
Nasi doradcy chętnie wysłuchają, 
jak powinna wyglądać łazienka  
i w jakim budżecie powinniśmy się 
poruszać. Następnie zaproponują 
rozwiązanie skrojone na miarę 
potrzeb i możliwości każdego 
klienta. 

Oferujemy usługi profesjonalnych 
projektantów, architektów  
i instalatorów, którzy zaprojektują  
i wykończą łazienkę zgodnie  
z ustaloną koncepcją. Dzięki temu 
wspólnie stworzymy wnętrze, 
które będzie idealnie trafiać w gust 
klienta i współgrać z jego stylem 
życia.
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JESZCZE NIGDY 
DROGA 
DO NOWEJ
ŁAZIENKI
NIE BYŁA 
TAK PROSTA

WANNY
SPA
Zastosowanie wanny jest gwarancją 
komfortu i przyjemności płynącej  
z ciepłej kąpieli. Pozwala na 
zrelaksowanie się po całym, 
niekiedy ciężkim dniu.  
U nas znajdziesz wanny  
w klasycznych kształtach  
i wymiarach, z hydromasażem, 
asymetryczne oraz narożne.
Tradycyjna, która wpasuje się 
w każdą łazienkę, czy może 
wolnostojąca, stanowiąca 
połączenie klasyki z nowoczesnym 

KAŻDY MA INNY STYL I OSOBOWOŚĆ. W ELEMENTS 
SZANUJEMY INDYWIDUALNOŚĆ I DLATEGO ZAWSZE 
KIERUJEMY SIĘ PREFERENCJAMI KLIENTÓW.

NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MÓWIMY O ŁAZIENCE, 
OGRZEWANIU, UZDATNIANIU WODY, KLIMATYZACJI 
CZY WENTYLACJI, NAJLEPSZY PRODUKT SPEŁNIAJĄCY 
STAWIANE WYMAGANIA POWINIEN WSPÓŁGRAĆ 
Z OSOBOWOŚCIĄ – BY ZAPEWNIĆ MAKSYMALNY 
KOMFORT.

designem? W ELEMENTS znajdziesz 
wanny spełniające Twoje 
oczekiwania.
Wanny wolnostojące stanowią 
modne i nowoczesne rozwiązanie 
strefy kąpielowej w łazience. Ten typ 
doskonale sprawdzi się w większych 
pomieszczeniach, np. w salonach 
kąpielowych, we wnętrzach 
klasycznych, minimalistycznych, jak 
i w łazienkach bogato zdobionych. 
Zachęcamy do zapoznania się  
z naszą wyjątkową ofertą!

CZY WIESZ, ŻE...?

WANNA WOLNOSTOJĄCA VIGOUR WHITE ZOSTAŁA 
WYRÓŻNIONA W KONKURSIE DOBRY DESIGN 2017
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KABINY
Wybór kabiny prysznicowej to decyzja warunkowana różnymi czynnikami 
– czy będzie ona dedykowana wieczornemu relaksowi pod gorącą wodą, 
czy szybkiemu, pobudzającemu prysznicowi o poranku? Łazienka powinna 
być wyposażona w produkty, które spełniają oczekiwania wszystkich 
domowników. 

BATERIE I ZESTAWY NATRYSKOWE
Prysznic przypominający delikatny, letni deszcz czy odświeżający masaż? 
Pulsujący, intensywny strumień wody czy miękkie, relaksujące krople? 
Baterie i systemy natryskowe z oferty ELEMENTS, obok wielu rodzajów 
strumienia wody, mają ogromny wybór kształtów – od klasycznego  
po nowoczesny i elegancki design.
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CERAMIKA 
Elegancka i trwała ceramika jest 
wizytówką każdej łazienki. Nasza 
oferta obejmuje szeroki wybór 
umywalek, misek ustępowych  
i bidetów. Ceramika jest również 
dostępna w wersji ze specjalną 
powłoką, która sprawia, że 
utrzymanie w czystości jest proste,  
a zanieczyszczenia i osad wapienny 
nie mają szans. Różne rozmiary  
i kształty umywalek umożliwiają 
realizację każdego projektu.
Bezkołnierzowe miski WC to 
doskonałe rozwiązanie dla tych, 
którzy cenią sobie wygodę i łatwe 
utrzymanie higieny w łazience. 
Szeroki wachlarz produktów 
pozwala na dopasowanie ich do 
niemalże każdej aranżacji.

TOALETY MYJĄCE
Toalety myjące oferują funkcję 
delikatnego mycia wodą. 
Zapewniają niezrównane uczucie 
świeżości i czystości w każdej 
sytuacji. To estetyczne i innowacyjne 
akcesoria, które łączą komfort  
i estetykę ze sprawdzoną 
jakością. Dostępne modele, od 
kompaktowych desek sedesowych 
po luksusowe urządzenia WC 
z funkcją higieny intymnej, 
harmonijnie wpisują się  
w stylistykę każdego wnętrza.
Świetnie sprawdzą się w przypadku 
braku miejsca na klasyczny bidet.  
W ELEMENTS znajdziesz szeroki 
wybór desek i urządzeń myjących. 
Produkty te nie tylko odpowiadają 
aktualnym trendom, ale są 
również wykonane według 
najnowocześniejszych technologii.

ARMATURA
Ponadczasowa elegancja  
i harmonijne kształty? ELEMENTS 
oferuje baterie i natryski  
w zróżnicowanej stylistyce. 
Możesz wybierać spośród modeli 
z otwartym wypływem lub 
bezdotykowym uruchamianiem na 
podczerwień, które podwyższają 
standardy higieniczne. Dobrze 
dobrana armatura zmienia łazienkę 
w kwintesencję jakości, najwyższych 
technologii i prestiżu.  
Baterie mieszające czy 
termostatyczne? Stojące 
jednouchwytowe, dwuuchwytowe 
czy może naścienne? Armatura 
dodaje łazience elegancji, a dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom 
pozwala zaoszczędzić wodę  
i energię.  W ELEMENTS możesz 
obejrzeć, dotknąć różnorodne 
modele – to ułatwi dokonanie 
właściwego wyboru.
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GENIALNIE PROSTE 
Z EKSPERTAMI ELEMENTS

AKCESORIA
ŁAZIENKOWE 
Akcesoria łazienkowe to coś więcej 
niż piękny wygląd. To pewnego 
rodzaju „biżuteria”, która nada 
jej ostateczny sznyt. ELEMENTS 
oferuje bogaty wybór dodatków 
do łazienki – ceramicznych 
dozowników na mydło, szklanych 
półek, ozdobnych wieszaków na 
ręczniki czy designerskich koszyków 
pod prysznic. Mnogość produktów 
gwarantuje, że każdy znajdzie 
odpowiadający mu model, który 
podkreśli indywidualny charakter 
wnętrza.

STACJE  
UZDATNIANIA 
WODY
Woda wodociągowa zwykle spełnia 
normy wody pitnej, nie zawsze 
jednak odpowiada Ci jej smak, 
zapach lub fakt, że nieprzyjemnie 
wysusza skórę. Poza tym może 
powodować wytrącanie się osadów 
oraz osadzanie kamienia kotłowego, 
który niszczy instalacje grzewcze, 
armaturę łazienkową i urządzenia 
AGD.  Z kolei woda z ujęcia własnego 
najczęściej nie odpowiada 
obowiązującym standardom,  
ze względu na obecność 
nadmiernych ilości niektórych 
związków, np. żelaza, manganu 
lub amoniaku. Bez względu na 
pochodzenie wody oraz występujące 
w niej problemy, możesz ją uzdatnić 
w prosty sposób, dobierając 
odpowiednie urządzenie.  
Z ELEMENTS to genialnie proste.

MEBLE
W łazience spędzasz wiele czasu. To tutaj przygotowujesz się na wyjście do 
pracy i odprężasz się wieczorem. Warto więc przemyśleć jej funkcjonalność 
oraz projekt, aby zyskała swój własny, niepowtarzalny charakter. Meble 
w łazience odgrywają bardzo ważną rolę – pomagają uporządkować 
przestrzeń i zwiększają ilość miejsca na przechowywanie, 
 np. kosmetyków. Powinny tworzyć harmonijną całość z pozostałymi 
elementami wyposażenia, takimi jak np. armatura czy ceramika. Produkty 
możesz wybierać, biorąc pod uwagę ich kształt, materiał wykonania  
i kolor – taka różnorodność z pewnością zadowoli nawet najbardziej 
wymagających użytkowników.
Bogaty asortyment szafek idealnie sprawdzi się w małych przestrzeniach. 
Eleganckie zestawy mebli łazienkowych w połączeniu z ceramiką i armaturą 
uznanych producentów są idealnym wyposażeniem łazienek.
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ROZWIĄZANIA 
NA MIARĘ 
TWOICH 
POTRZEB

NASZA MISJA

ZIEMIA, WODA, POWIETRZE I ENERGIA – ONE TWORZĄ PIĘKNO I PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ PLANETY.  
NASZĄ MISJĄ JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEJ OCHRONĘ, W ZGODZIE ZE WSZYSTKIMI ISTOTAMI ŻYWYMI

JEDNO JEST PEWNE – ABY DOBRZE I KOMFORTOWO  
POCZUĆ SIĘ W SWOICH CZTERECH KĄTACH, TECHNOLOGIA, WZORNICTWO  
I FUNKCJONALNOŚĆ W DOMU POWINNY BYĆ DOSTOSOWANE DO TWOJEGO 
STYLU ŻYCIA, A NIE ODWROTNIE. 

DOSTĘPNA ŁAZIENKA
Wygodne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych czy starszych.  
Ceramika łazienkowa, bateria z uchwytem lekarskim i funkcjonalne dodatki 
pozwalają na stworzenie przestrzeni, która będzie Ci zapewniać komfort 
przez długie lata.

ZLEWOZMYWAKI
ELEMENTS to także wyposażenie kuchni. Posiadamy zlewozmywaki kuchenne 
wykonane z różnych materiałów: ceramiczne, granitowe, stalowe,  
w różnorodnych konfiguracjach: jedno- oraz dwukomorowe, narożne i nie 
tylko. Szeroki wachlarz zlewów uzupełniają baterie, okapy, rozdrabniacze 
czy systemy segregacji.
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EKO DOM Z ELEMENTS?

•  ŁAZIENKA „SZYTA NA MIARĘ”
•  ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA GRZEWCZE
• ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
• NOWOCZESNE SYSTEMY KLIMATYZACYJNE  

I WENTYLACYJNE 
• UZDATNIANIE WODY

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE
Od nowoczesnej łazienki oczekuje się wysokiego standardu wykończenia, 
idealnie higienicznych warunków i… ciepła. To ostatnie zagwarantują Ci 
grzejniki – modne, atrakcyjne i nieprzeciętne.
Ciepła łazienka to idealne miejsce do tego, by się zrelaksować. Jest to 
możliwe dzięki  odpowiednio dobranym grzejnikom. Dziś pełnią one nie 
tylko funkcję grzewczą, lecz także dekoracyjną.  
W ofercie ELEMENTS znajduje się wiele grzejników o wyszukanej formie, 
szerokiej gamie kolorów i najwyższej jakości.

PŁYTKI
Płytki to ważny aspekt wnętrza oraz dekoracja ścian i podłóg, dlatego 
wybiera się je nie tylko pod kątem ich parametrów technicznych, ale głównie 
zgodnie ze stylem, w jakim urządzasz dane pomieszczenie. Gres idealnie 
sprawdza się we wszystkich aranżacjach. Jego struktura przypominająca 
piasek, ziemię czy kamienie naturalne może stanowić inspirację do 
ciekawego wykończenia lub wyróżnienia elementów istotnych dla wystroju 
całego mieszkania.

BIOKOMINKI
Ogień od zawsze jednoczył ludzi, zapewniał ciepło i przyjazny klimat. 
Ciekawym i bardzo modnym rozwiązaniem jest  instalacja biokominka. 
Wiszący, wolnostojący, klasyczny czy nowoczesny – w ELEMENTS znajdziesz 
model odpowiedni dla siebie.
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ZAINSPIRUJ SIĘ 
Z ELEMENTS

SPRYTNA
I EKOLOGICZNA

NASTROJOWA 
OAZA RELAKSU

INNOWACYJNA  
I TRENDY

WSPÓŁCZESNA ŁAZIENKA POWINNA PRZEDE  
WSZYSTKIM NIEUSTANNIE ZASKAKIWAĆ SWOJĄ  
INNOWACYJNOŚCIĄ, NA KTÓRĄ SKŁADA SIĘ  
WYKORZYSTANIE NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH  
TECHNOLOGII ORAZ WYKOŃCZENIE ZGODNE  
Z AKTUALNYMI TRENDAMI ARANŻACYJNYMI. 

ŚWIADOMI EKOLOGICZNIE UŻYTKOWNICY ZWRACAJĄ 
UWAGĘ NA KWESTIĘ OSZCZĘDZANIA WODY. MOŻE W 
TYM POMÓC ZAAWANSOWANA TECHNOLOGICZNIE 
ARMATURA ZE ZINTEGROWANYM OGRANICZENIEM 
PRZEPŁYWU STRUMIENIA WODY.
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EKONOMICZNA  
I FUNKCJONALNA

POKÓJ 
KĄPIELOWY

NOWOCZESNA  
I POMYSŁOWA

NIEZWYKŁA 
I KOMFORTOWA

Łazienka już dawno przestała być 
przestrzenią służącą jedynie do 
codziennej toalety. Współcześni 
użytkownicy cenią sobie 
nietuzinkowe pomysły na aranżację 
tego pomieszczenia, przykuwające 
uwagę po przekroczeniu jego 
progu. Nowoczesne i pomysłowe 
rozwiązania łazienkowe 

uwidaczniają się przede wszystkim 
w niebanalnych formach. 
Obserwując aktualne trendy 
aranżacyjne, można zauważyć 
odejście od kunsztownych, 
bogatych zdobień na rzecz 
wysublimowanego minimalizmu – 
prostota i charakterystyczna dla niej 
harmonia zaspokajają w zupełności 

potrzeby estetyczne współczesnego 
użytkownika. 
Kluczową kwestią nowoczesnej 
łazienki jest zachowanie idealnych 
proporcji – przede wszystkim na polu 
estetyki i funkcjonalności. Warto 
skupić się zatem na znalezieniu 
złotego środka między komfortem  
a stroną wizualną pomieszczenia –  

i w ten sposób stworzyć wnętrze 
szyte na miarę potrzeb. 
Na komfort użytkowania łazienki 
składa się także zastosowanie 
dobrych jakościowo materiałów, 
które zachowają funkcjonalność 
mimo upływu czasu.  
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ASORTYMENT DOSTĘPNY OD RĘKI

SPOTKAJMY SIĘ
W NASZYM
SALONIE

Obudź w sobie pozytywne emocje. 
Zrelaksuj się i poczuj komfort. Daj się 
ponieść emocjom i zacznij marzyć. 
Od A jak armatura, poprzez brodziki,  
akcesoria łazienkowe, meble  

i kabiny, do Z jak zestawy natryskowe. 
W ELEMENTS znajdziesz produkty 
zgodne z Twoimi preferencjami. 
Po prostu przyjdź. Zapraszamy! 
Spotkajmy się!

ZNAJDŹ NAS NA:
ELEMENTS-SHOW.PL

DOSTAWCY
W SALONACH
ELEMENTS 

ZOBACZ,  
POCZUJ,
POZWÓL NAM 
SPEŁNIĆ TWOJE 
MARZENIA

ZNANI  
PRODUCENCI 
NA WYCIĄGNIĘCIE
RĘKI
W ofercie ELEMENTS znajdziesz 
produkty renomowanych 
producentów niemieckich, 
polskich, włoskich  
i nie tylko. Stawiając na ELEMENTS 
masz pewność, że wybierasz 
produkty charakteryzujące się 
solidnym i ponadczasowym 
design’em.  

Dzięki temu będą one służyć  
przez lata, zachowując 
funkcjonalność i estetykę. 
Zaproponujemy najlepsze 
rozwiązania leżące  
w zakresie możliwości  
finansowych każdego klienta.
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ARMATURA

WANNY I BRODZIKI

OKAPY

BIOKOMINKI

ZLEWOZMYWAKI

OGRZEWACZE WODY

STACJE ZMIĘKCZANIA WODY

MEBLE ŁAZIENKOWE

ODPŁYWY LINIOWE I WPUSTY PODŁOGOWE

STELAŻE PODTYNKOWE

PŁYTKI

ŁAZIENKA BEZ BARIER

KABINY

CERAMIKA TOALETY MYJĄCE

DODATKI ŁAZIENKOWE

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

WYBRANI DOSTAWCY

BLANCO

BETTE

FRANKE

KRATKI

BLANCO

ARISTON

BWT ECO WATER EPURO

AQUAFORM

ACO

GEBERIT

ENMON INKANA

DELABIE

DUKA

DURAVIT

DURAVIT

FRANKE

DURAVIT

KUCHINOX TEKA

FRANKE

CLAGE

BURGBAD

GEBERIT

GROHE

DURAVIT

HÜPPE

DURAVIT GEBERIT

DYSON AIRBLADE

TERMA

GROHE

HOESCH

KUCHINOX

TESY STIEBEL ELTRON

DURAVIT

HL

ERGO PLUS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

IDEAL STANDARD GROHE

EMCO

VASCO

KERAMAG ROCA

VIGOUR

HANSGROHE

IDEAL STANDARD

KEUCO

TEKA

EMCO

KESSEL

INSTALINE

AQUAROTTER

GEBERIT

ZIERATH

IDEAL STANDARD

KALDEWEI

IDEAL STANDARD

SANITALINE

ROCA

HEWI

NOVELLINI

ZEHNDER

JADO

KERAMAG

NIKLES

KERAMAG

TECE

TECE

POOL-SPA

HEWI

KLUDI

GEBERIT

KEUCO

VIEGA

KERAMAG

ROCA

GEBERIT

KEUCO

LAUFEN

LAUFEN

LAUFEN

GEBERIT

VIGOUR

GEBERIT

SANITALINE

SANITALINE

ORAS

LAUFEN

LEHNEN

SANPLAST

ROCA

ROCA

ROCA

PRESTO

SCHED-POL

VIGOUR

SANITALINE

ROCA

VIGOUR

ROCA

VIGOUR VILLEROY&BOCH

SCHELL

SANPLAST

VILLEROY&BOCH

TREOS

VIGOUR

VIGOUR

VILLEROY&BOCH

VADO

VALVEX
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WIĘCEJ NIŻ SALON ŁAZIENEK 
ELEMENTS

ZNAMY POTRZEBY KLIENTÓW

ORGANIZUJEMY KONFERENCJE,  
SPOTKANIA BRANŻOWE I KONKURSY

NASZ SYSTEM PRACY

DZIAŁ OBSŁUGI INWESTYCJI (DOI) 
DZIAŁ WSPARCIA SPRZEDAŻY (DWS) 
WYSTAWY ELEMENTS 
WSPÓŁPRACUJĄ Z PROJEKTANTAMI I WYKONAWCAMI 
DLA ZAPEWNIENIA OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ

WIEMY, CZEGO POTRZEBUJESZ, ABY BYĆ SKUTECZNYM

UŁATWIAMY DOSTĘP DO ATESTÓW, 
CERTYFIKATÓW, PLIKÓW DO PROJEKTOWANIA
WSPIERAMY SPRZEDAŻ
ORGANIZUJEMY SZEREG SZKOLEŃ 

UGRUNTOWANA POZYCJA NA RYNKU

OD 25 LAT JESTEŚMY NA RYNKU I SŁUŻYMY 
PROFESJONALNYM DORADZTWEM TECHNICZNYM 
DLA NASZYCH KLIENTÓW

JESTEŚMY 
PROFESJONALNYM
DYSTRYBUTOREM 
PRODUKTÓW 
Z ZAKRESU TECHNIKI
SANITARNEJ,
GRZEWCZEJ, 
KLIMATYZACJI  
I WENTYLACJI, 
UZDATNIANIA WODY
ORAZ INSTALACJI



 19

PROPONUJEMY WIĘCEJ!
• DORADZTWO TECHNICZNE W OPARCIU O NAJNOWOCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIA
• KOMPLETACJĘ URZĄDZEŃ Z DOSTAWĄ NA MIEJSCE
• SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA PRODUKTOWE



PIECZĄTKA SALONU / ADRES

PROPONOWANY 
TERMIN SPOTKANIA W SALONIE:

ELEMENTS BIAŁYSTOK
ul. Depowa 11
tel. 85 740 25 41
bialystok@elements-show.pl
elements-show.pl/bialystok

ELEMENTS GDAŃSK
ul. Przywidzka 4
tel. 58 668 71 17/18/19
gdansk@elements-show.pl
elements-show.pl/gdansk

ELEMENTS JELENIA GÓRA
ul. Grunwaldzka 53
tel. 75 752 85 04, 75 752 85 07
jeleniagora@elements-show.pl
elements-show.pl/jeleniagora

ELEMENTS KOSZALIN
ul. Żytnia 9
tel. 94 317 07 81/82
koszalin@elements-show.pl
elements-show.pl/koszalin-zytnia

ELEMENTS ŁÓDŹ
ul. Papiernicza 5
tel. 42 677 49 32/33
lodz@elements-show.pl
elements-show.pl/lodz

ELEMENTS PRZYSZOWICE
ul. Graniczna 82
tel. 32 731 41 41/45
przyszowice@elements-show.pl
elements-show.pl/przyszowice

ELEMENTS TORUŃ
ul. Chrzanowskiego 23
tel. 56 619 48 39
torun@elements-show.pl
elements-show.pl/torun

ELEMENTS BIELSKO-BIAŁA
ul. Piekarska 20
tel. 33 822 13 49
bielskobiala@elements-show.pl
elements-show.pl/bielsko-biala

ELEMENTS GLIWICE
ul. Uszczyka 3
tel. 32 279 19 50/51
gliwice@elements-show.pl
elements-show.pl/gliwice

ELEMENTS KATOWICE
ul. Kępowa 45 B
tel. 32 607 11 35
katowice@elements-show.pl
elements-show.pl/katowice

ELEMENTS KOSZALIN
ul. Franciszkańska 22
tel. 94 311 59 64
koszalin@elements-show.pl
elements-show.pl/koszalin-franciszkanska

ELEMENTS OLSZTYN
ul. Sprzętowa 3
tel. 89 537 53 54
olsztyn@elements-show.pl
elements-show.pl/olsztyn

ELEMENTS RZESZÓW
ul. Stanisława Trembeckiego 5 B
tel. 17 872 37 63/64
rzeszow@elements-show.pl
elements-show.pl/rzeszow

ELEMENTS WARSZAWA
ul. Cieślewskich 44
tel. 22 510 78 21/25/82
warszawa@elements-show.pl
elements-show.pl/warszawa  

ELEMENTS BYDGOSZCZ
ul. H. Frankego 1
tel. 52 326 96 21/26
bydgoszcz@elements-show.pl
elements-show.pl/bydgoszcz

ELEMENTS JANKI k/RASZYNA
ul. Sokołowska 15
tel. 22 735 83 50
janki@elements-show.pl
elements-show.pl/janki

ELEMENTS KIELCE
ul. Krakowska 287A
tel. 41 347 84 58/59
kielce@elements-show.pl
elements-show.pl/kielce

ELEMENTS KRAKÓW
ul. Stoczniowców5
tel. 12 255 67 20/21
krakow@elements-show.pl
elements-show.pl/krakow

ELEMENTS OPOLE
ul.Budowlanych 44B
tel. 77 453 84 44/45
opole@elements-show.pl
elements-show.pl/opole

ELEMENTS SZCZECIN
Przecław,Warzymice 200
tel. 91 425 02 36/13/22
szczecin@elements-show.pl
elements-show.pl/szczecin

ELEMENTS WROCŁAW
ul. B. Krzywoustego 82-86
tel. 71 334 99 32/ 33/34/35
wroclaw@elements-show.pl
elements-show.pl/wroclaw


