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Meble

Nowości, innowacje, hity

Zlewozmywaki
kompozytowe

Można o nich mówić i pisać w nieskończoność, choćby dlatego,
że rynek tych urządzeń kuchennych zdobywają przebojem,
a producenci wciąż mają ciekawe nowości.
nr 1 (105), styczeń 2018

SALON

Nowości, innowacje, hity

SyStemy

segregacji
odpadów

Coraz częściej pojawiają się w naszych kuchniach i nic dziwnego, gdyż za wywóz odpadów segregowanych
płaci się niższą stawkę.
ednak segregując odpady, dbamy nie
tylko o własne portfele, ale i o środowisko. Oczywiście, śmieci można segregować na wiele sposobów, ale są systemy, które zdecydowanie to ułatwiają. Proponuje je wielu producentów urządzeń oraz
rozwiązań do mebli kuchennych. Wystarczy
wybrać model, by pozbyć się konieczności
wstawienia w kuchni trzech czy czterech wiader lub toreb plastikowych, które na pewno
nie wpłyną korzystnie na estetykę wnętrza.

Do każdej szafki
Producenci przygotowali propozycje swoich systemów do różnych rozmiarów szafek kuchennych. Bo tak naprawdę owe systemy sprowadzają się do pojemników przystosowanych do wsunięcia ich do małych lub
większych szafek, najczęściej pod zlewozmywakiem. Ten komfort zapewniają prowadnice, a dodatkowo pojemniki wyposażone
są w pokrywy, dzięki którym przykre zapachy, zanim wyrzucimy „zbieraną” w nich zawartość, nie przedostają się do mieszkania.
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Rozwiązania firmowe
Marka Franke w kwestii zarządzania odpadami ma
aż 24 różne propozycje. Są zatem m.in. sortowniki z linii Cube, sortery Garbo czy Trolley Vario. Nie
tylko łatwo się wysuwają i automatycznie zakrywają umieszczoną w nich zawartość, ale dostosować je można do różnej wielkości szafek, także do narożnych. I tak np. sorter 350-90 (wymiary zewnętrzne: 374 × 450 × 900 mm) to duży
pojemnik z mocowaniem worków i praktyczna
stalowa półka do zamontowania nad sortownikiem. Sorter 300-60 (562 × 454 × 383 mm) ma
aktywny filtr zapachów zamontowany w pokrywie sortownika, a w komplecie z sortownikiem
jest szuflada z mechanizmem automatycznego
domykania. Firma Comitor ma w ofercie wiele
sortowników marki Blanco – od najprostszych,
np. Blanco Singolo, do wysuwanych na prowadnicach szynowych, jak narożny Compact Econ,
prowadnicach kulowych – Botton czy sprowadzanych na zamówienie – Blanco Select (kilkuelementowy). Oczywiście, w każdej linii znajdą się sortowniki pasujące do konkretnych szuflad czy szafek.

Systemy sortowania odpadów firmy Alveus są
tak zaprojektowane, aby umożliwić jak najwygodniejszy sposób usuwania odpadów kuchen-

nych z powierzchni roboczej. Oprócz tradycyjnych koszy na odpadki mieszane producent oferuje systemy umożliwiające konfigurację koszy

Fot. Blanco, Select 60

J

Konsumenci coraz częściej stawiają na luksusowe produkty oraz fachową aranżację kuchni czy salonu. Bez wątpienia wpływ na ten stan
rzeczy mają szybkie bogacenie się Polaków oraz dynamiczny rozwój
branży nieruchomości i wyposażenia wnętrz. Wszystko to sprawia, że
usługi oferowane przez projektantów, architektów, a także studia kuchenne czy salony instalacyjne cieszą się coraz większym popytem.

Beko System ARC
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Także nowoczesne, modne technicznie i designersko produkty są w sferze
zainteresowań – tak klienta, jak i jego fachowego doradcy oraz sprzedawcy. Od strony informacyjnej w trendy te znakomicie wpisuje się „InfoMarket”, który może poszczycić się wieloletnią tradycją w obszarze informacji
branżowej oraz tworzenia na zamówienie specjalistycznych treści. Materiały te były i są tworzone dla producentów, czołowych sieci handlowych,
zwizualizowanych studiów kuchennych czy renomowanych salonów instalacyjnych.
Wraz z niezwykle szybkim rozwojem tego segmentu rynku oraz rozszerzającym się spektrum informacji wydzieliliśmy z naszego szerokiego portfolio
wydawniczo-informacyjnego nowy komplet – „InfoMarket SMK”. Akronim
„SMK” należy odczytywać tu jako „Salon, Meble, Kuchnia”, aczkolwiek jego
zestawienie z funkcjonującym od lat określeniem „studia mebli kuchennych” jest jak najbardziej na miejscu – dla magazynu „InfoMarket SMK”
jest to bowiem jeden z kluczowych kanałów dystrybucji mediów i informacji.
Odbiorcami naszego kwartalnika są projektanci, styliści i architekci, a także
handlowcy, menadżerowie oraz właściciele studiów kuchennych, salonów
audio i wideo czy firm producenckich i dystrybucyjnych odpowiedzialnych
za decyzje zakupowe i dalszą odsprzedaż. Jak na pismo branżowe przystało, grupą docelową są więc dla nas profesjonaliści, ściśle związani z konkretnym i wydzielonym segmentem rynku. Ów wymiar handlowy magazynu w połączeniu ze ściśle wyselekcjonowanym odbiorcą i sprofilowanym
z nim ściśle określonym produktem i najważniejszymi trendami rynkowymi pozwalają określić „InfoMarket SMK” mianem wyjątkowego (jeśli nie
jedynego!) magazynu fachowego B2B na tym rynku – poświęconego tylko
i wyłącznie tej grupie odbiorców i oferowanym przez nich produktom.
Model komunikacji oraz dystrybucja magazynu, który od lat zajmuje
1. miejsce w monitoringu mediów, odbywają się imiennie według ściśle
wyselekcjonowanej bazy. Poza wydaniem drukowanym magazyn będzie
dostępny w wersji cyfrowej wraz z innymi usługami na stronie internetowej www.infomarket.edu.pl
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Wymiary i ceny modułów reklamowych w magazynie informacyjnym InfoMarket
127 x 39 mm

84 x 50 mm
bez spadów

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

127 x 70 mm

cena: 1500 zł

240 x 325 mm

240 x 325 mm

240 x 325 mm

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

cena: 3000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 4000 zł

III

II

okładka

IV

okładka

okładka

240 x 325 mm

240 x 325 mm

240 x 325 mm

3

+ 4 mm na spad

cena: 12.000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 10.000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 11.000 zł

5

7

strona
wewnątrz pisma

strona
wewnątrz pisma

strona
wewnątrz pisma

cena: 9.500 zł

cena: 9.000 zł

cena: 8500 zł

Insert do 10 g: 10.000 zł
Negocjacje mile widziane!

Podane ceny nie zawierają podatku VAT
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Wymiary i ceny modułów reklamowych w magazynie informacyjnym InfoMarket
240 x 325 mm
+ 4 mm na spad

240 x 325 mm
+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

240 x 325 mm

L

strona wewnątrz
(dowolna)

P

strona

strona

175 x 325 mm

120 x 325 mm

rozkładówka – 12.000

cena: 6000 zł
240 x 160 mm

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

cena: 6000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 8000 zł

3/4
pion

1/2
pion

1/2
poziom

cena: 4000 zł

65 x 325 mm

240 x 80 mm

105 x 140 mm
bez spadów

+ 4 mm na spad

cena: 4000 zł

+ 4 mm na spad

cena: 6000 zł

1/4
pion
1/4
strony
1/4
poziom

cena: 2500 zł

cena: 2500 zł

Insert do 10 g: 10.000 zł
Negocjacje mile widziane!

Podane ceny nie zawierają podatku VAT

cena: 2000 zł

