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34-letnie doświadczenie w produkcji, wysoka jakość wykonania i do-

skonały serwis powodują, że KOS Elektro System jest marką coraz 

bardziej pożądaną przez klientów. Firma KOS całą swoją produkcję re-

alizuje w Polsce, oferując blisko 2000 znakomitych produktów w bar-

dzo przystępnych cenach.

KOS Elektro System w swojej ofercie posiada 15 serii, w tym siedem se-

rii podtynkowych i cztery natynkowe, dodatkowo – wtyczki i gniazda do 

przedłużaczy oraz puszki podtynkowe. W odpowiedzi na rosnące potrze-

by klientów, firma daje siedmioletnią gwarancję na produkty, zapewniając 

przy tym pełne wsparcie w razie ewentualnych problemów technicznych. 

Jesteśmy coraz bardziej wymagający. To dobrze.

Zdając sobie sprawę, że każdy z nas 

zaczyna zwracać większą uwagę na 

ciekawy design, firma szczególnie dba 

o wygląd swoich produktów. Przede 

wszystkim, warto przyjrzeć się gru-

pie doskonałych serii ramkowych: 

DANTE, VENA i KOS 66, które za-

chwycają wysoką funkcjonalnością 

i ciekawym projektem wizualnym. 

W tym wypadku, oferta producenta 

skierowana jest do użytku domowego, ale z powodzeniem można wyko-

rzystać ją również w biurze, hotelu, albo pensjonacie.

Seria DANTE to przede wszystkim wysoka jakość produktów w bar-

dzo dobrej cenie. DANTE to łączniki i gniazda dostępne w sześciu ko-

lorach – białym, kremowym, grafitowym, czarnym, satynowym oraz 

inox. Ramki występują do wersji pięciokrotnej i można je zastosować 

w pionie i poziomie. 

Co ciekawe, DANTE posiada również 

ramki z ekskluzywnych, świetnie pre-

zentujących się surowców natural-

nych: szkła, aluminium, kamienia, 

drewna i skóry. Ta propozycja z kolei, 

może okazać się strzałem w dziesiąt-

kę dla każdego, kto stawia na ponad-

przeciętny wygląd swojego lokum.

Warto zauważyć, że KOS Elektro 

System jako jedyna firma w Polsce 

wykonuje na zamówienie klientów specjalne, indywidualne zdobienia ra-

mek, według własnych projektów. Przykładowe możliwości najpopular-

niejszych zdobień to mrożenie szkła (indywidualne wzory, personalizacja 

i łączenie z innymi zdobieniami), modne i niezwykle efektowne krysz-

tałki Swarovskiego, ciekawe podkłady do szkła przezroczystego, zmyśl-

ne wycinanki, eleganckie złocenia oraz ozdobne wydruki.

Kolejna, bardzo popularna i warta zainteresowania seria ramkowa VENA, 

oferuje ponadczasowe wzornictwo oraz bardzo wysoką jakość tworzy-

wa z którego wykonano produkt. VENA to sprawdzone rozwiązanie dla 

odbiorców wymagających nowoczesnego designu przy zachowaniu naj-

wyższej jakości produktu, łatwości montażu i stosunkowo niskiej ceny. 

Ramki występują aż do modeli pięciokrotnych i są w pełni uniwersalne 

do zastosowania w pionie, oraz poziomie. Seria ta dostępna jest w sześciu 

kolorach: białym, kremowym oraz intrygującym patynowym, aluminio-

wym, satynowym oraz antracytowym. 

Następną pozycją godną uwagi jest 

KOS 66, najtańsza propozycja ram-

kowa KOS Elektro System.  Ramki te 

występują do modeli pięciokrotnych 

oraz są dość uniwersalne do zastoso-

wania w pionie i poziomie. KOS 66 to 

również: łączniki, przyciski instala-

cyjne z klawiszem bez ramki, gniazda 

wtyczkowe i specjalistyczne gniazda 

antenowe. Nowość w tej serii stano-

wią ramki składane. Co ważne, dzięki nowatorskiej metodzie składania, 

możemy stworzyć ramkę o dowolnej krotności!

Chcesz mieć tani osprzęt? Nowością w ofercie jest seria KOS 1. Nadaje się 

znakomicie do wyposażenia  wnętrza domu lub biura, jest jedną z najtań-

szych propozycji na rynku. 

Wybór jest prosty. W  wyborze 

osprzętu elektroinstalacyjnego, 

oprócz walorów estetycznych, po-

winniśmy kierować się również ro-

dzajem montażu, funkcjonalnością 

i dopasowaniem do danego pomiesz-

czenia. Włączniki światła i gniazdka 

elektryczne od KOS Elektro System, 

wykonane są  z materiału wysokiej 

jakości i cechuje je większa odpor-

ność na zarysowania oraz wyjątkowa trwałość barw. Bez względu na to, 

jaką serię osprzętu ostatecznie kupimy, najważniejsze jest, by podjąć prze-

myślaną i rozważną decyzję. Pamiętajmy więc, że to, co do tej pory przy 

wyborze sprzętu elektroinstalacyjnego pełniło rolę drugorzędną, obec-

nie jest bardzo istotne – nasz nowy nabytek powinien spełniać również 

wysokie oczekiwania estetyczne, dopasowując się przy tym do atmosfe-

ry wnętrza,  podkreślając jego wyjątkowy charakter. 

Firma KOS Elektro System Sp. z o.o. odpowiadając na rosnące potrzeby 

klientów, co roku wprowadza na rynek nowość. W 2016 roku jest to se-

ria VENA – 52 Exclusive, czyli ramki z metali szlachetnych ze 100-let-

nią gwarancją. 

Osprzęt elektroinstalacyjny KOS Elektro System
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