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35-letnie do wiadczenie w produkcji, wysoka jako  wykonania i do-
skona y serwis powoduj , e KOS Elektro System jest mark  coraz 
bardziej po dan  przez klientów. Firma KOS ca  swoj  produk-
cj  realizuje w Polsce, oferuj c blisko 2000 znakomitych produktów 
w bardzo przyst pnych cenach. Jeste my coraz bardziej wymagaj -
cy. To dobrze.

Zdaj c sobie spraw , e ka dy z nas zaczyna zwraca  wi ksz  uwag  na 
ciekawy design, firma szczególnie dba o wygl d swoich produktów. Przede 
wszystkim, warto przyjrze  si  grupie doskona ych serii ramkowych: 
DANTE, VENA i KOS 66, które zachwycaj  wysok  funkcjonalno ci
i ciekawym projektem wizualnym. W tym wypadku, oferta producenta 
skierowana jest do u ytku domowego, ale z powodzeniem mo na wyko-
rzysta  j  równie  w biurze, hotelu albo pensjonacie. 

Seria DANTE to czniki 
i gniazda dost pne w sze-
ciu kolorach – bia ym, 

kremowym, grafitowym, 
czarnym, satynowym oraz 
inox. Ramki wyst puj  do 
wersji pi ciokrotnej i mo -
na je zastosowa  w pionie 
i poziomie. Co ciekawe, 
DANTE posiada równie
ramki z ekskluzywnych, 
wietnie prezentuj cych 

si  surowców naturalnych: 
szk a, aluminium, kamie-
nia, drewna i skóry. Ta pro-

pozycja z kolei, mo e okaza  si  strza em w dziesi tk  dla ka dego, kto 
stawia na ponadprzeci tny wygl d swojego lokum. Warto zauwa y , e
KOS Elektro System jako jedyna firma w Polsce wykonuje na zamówie-
nie klientów specjalne, indywidualne zdobienia ramek, wed ug w a-
snych projektów. Przyk adowe mo liwo ci najpopularniejszych zdobie
to mro enie szk a (indywidualne wzory, personalizacja i czenie z inny-
mi zdobieniami), modne i niezwykle efektowne kryszta ki Swarovskiego, 
ciekawe podk ady do szk a przezroczystego, zmy lne wycinanki, eleganc-
kie z ocenia oraz ozdobne wydruki.

Kolejna, bardzo popu-
larna i warta zaintereso-
wania seria ramkowa to 
VENA, oferuje ponadcza-
sowe wzornictwo, oraz 
bardzo wysok  jako
mechanizmów i tworzy-
wa. VENA to sprawdzo-
ne rozwi zania, atwo
monta u i stosunkowo ni-
ska cena. Seria ta dost p-
na jest w sze ciu kolorach: 
bia ym, kremowym oraz 
intryguj cym patynowym, 
aluminiowym, satynowym oraz antracytowym. W ofercie tej serii s  rów-
nie  ramki z metali szlachetnych takich jak mied , mosi dz, nowe srebro 
i br z. W 2017 roku podniesiono seri  Vena do kwadratu, zyska a bar-
dziej nowoczesny design w nowych ramkach Vena2.

Nast pn  pozycj  godn
uwagi jest KOS 66, najta -
sza propozycja ramkowa 
KOS Elektro System, ta se-
ria równie  jest obj ta 7-let-
ni  gwarancj . Kolekcja 
dost pna w trzech mod-
nych kolorach: bia ym, alu-
miniowym i grafitowym. 
W tej serii znajdziemy rów-
nie  ramki sk adane. Co 
wa ne, dzi ki nowatorskiej 
metodzie sk adania, mo e-
my stworzy  ramk  o do-
wolnej krotno ci!

Chcesz mie  tani osprz t? KOS 1 nadaje si  znakomicie do wyposa-
enia wn trza domu lub 

biura, jest jedn  z najta -
szych propozycji na ryn-
ku. Potrzebujesz gniazdka 
na tarasie, w gara u lub 
w ogródku? Produkty 
Bryza IP54 zapewni  Ci 
bezpieczne wykorzystanie 
pr du w trudniejszych wa-
runkach.

Wybór jest prosty. 
W wyborze osprz tu elek-
troinstalacyjnego, oprócz 
walorów estetycznych, 
powinni my kierowa  si
równie  rodzajem mon-
ta u, funkcjonalno ci  i dopasowaniem do danego pomieszczenia. 
W czniki wiat a i gniazdka elektryczne od KOS Elektro System, wy-
konane s  z materia u wysokiej jako ci i cechuje je wi ksza odporno
na zarysowania oraz wyj tkowa trwa o  barw. Bez wzgl du na to, jak
seri  osprz tu ostatecznie kupimy, najwa niejsze jest, by podj  prze-
my lan  i rozwa n  decyzj . Pami tajmy wi c, e to, co do tej pory przy 
wyborze sprz tu elektroinstalacyjnego pe ni o rol  drugorz dn , obec-
nie jest bardzo istotne – nasz nowy nabytek powinien spe nia  równie
wysokie oczekiwania estetyczne, dopasowuj c si  przy tym do atmosfe-
ry wn trza, podkre laj c jego wyj tkowy charakter. 

Na podstawie materia ów z KOS Elektro System Sp. z o.o.

Postaw na jako , wybierz polski produkt! KOS Elektro System

KOS ELEKTRO SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Wroc awska 43, 62-300 Wrze nia, tel. 61 43 86 529, faks 61 43 86 360

www.kos.pl, www.dante.kos.pl 
kos@kos.pl
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