
 
                                               Nasze Motto: 
                                    "Jak dobrze mieć świadomość, 
                                   Że cała nasza praca ma na celu 
                              Komfort i wygodę Naszych Klientów" 

                       Wellness w Domu, Ogrodzie i Hotelu 
                                           

       Strefa Jacuzzi pod Gwiazdami z sauną fińską (beczka) -  instalacja w  72 godziny  
       Premiera najnowszego basenu z przeciw-prądem od Jacuzzi®  
       Premiera najnowszej ceramiki sanitarnej i baterii łazienkowych od Jacuzzi®     
       Dywany z mozaik wiktoriańskich i geometrycznych Winckelmans – wzory z restauracji  Der Elefant Warszawa 
       Mozaiki – nieśliskie (!), mrozoodporne na balkony, tarasy i dachy. Idealne na plaże przy basenie.   
       Ceramika sanitarna, lustro i kinkiet  Sbordoni –  model z Orient Expressu i transatlantyku Leonardo Da Vinci 
       Palenisko Brzozowski  –  wyjątkowy design do ogrodu   
       Ogrodowy prysznic  z 1948 roku -  drewniana deska z kornikiem  
                          

PREZENTACJA i DEGUSTACJA PLENEROWA   26 lipca 2018 (czwartek) 
Park Krajobrazowym Góry Opawskie, zachodnie zbocze Kopy Biskupiej (48-267 Jarnołtówek 179) 

 
         11:00  -  11:40    Recepcja Gości    
         11:50  -  12:00    Powitanie, prezentacja  
         12:00  -  12:20    Maciej Herbeć – Jacuzzi® pod Gwiazdami  – instalacja w ogrodach, na tarasach i na dachach  
         12:20  -  12:40   Tomasz Brzozowski – Hetta Supply - ogień w ogrodach  
         12:40  -  13:00   Przerwa kawowa – poczęstunek 
         13:00  -  13:20   Natalia Lisowska – płytki geometryczne i wiktoriańskie Winckelmans® w domach, restauracjach,  
                                                                   rezydencjach i ogrodach  
         13:20  -  13:40   Piotr Herbeć  – Savio Interiors dla hoteli butikowych     
                                                            Sbordoni®  dla hoteli butikowych     
         13:40 -   14:10   Pytania – dyskusja 
            
         14:10  - 14:30    Piero Herbeć – baseny z przeciw-prądem – rewolucja w ogrodach i domowych salach fitness     
         14:30  - 14:50    Natalia Lisowska  - premiera  - ceramika sanitarna i baterie od Jacuzzi® 
         14:50  - 15:20    Poczęstunek – pytania – dyskusja 
         15:20 -  17:20    Wet test (dla chętnych) –  kąpiel w Jacuzzi®  mini-basen 6-osobowy 
                                                                                                           mini-basen 4-osobowy 
                                   Wet test (dla chętnych) – pływanie, ćwiczenia, relaks – basen z przeciw-prądem od Jacuzzi® 
                                            
         17:30                  Pizza u Leandro z Mantova  (Lombardia – Italia)  
                                    Losowanie vouchera  na pobyt w apartamencie z Jacuzzi® i kominkiem 
                                    Wręczenie certyfikatów, dyplomów, przekazanie  materiałów, pożegnanie  
                             
              Potwierdzenia prosimy przesyłać na adres: biuro@herbec.pl  do  12.07.2018 (czwartek). 
         
   Dojazd:   
      Z  Wrocławia  110 km     A4  –>  Nysa  -> Głuchołazy  -> Jarnołtówek 179 
      Z  Gliwic            90 km    A4  –>  węzeł Opole Południe  -> Prudnik  -> Jarnołtówek  179  
       
 
     
 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             

                                                                         HERBEĆ®   home&wellness GROUP since 1977 

  

 

 



 Dywany z mozaik geometrycznych Winckelmans – wzory z restauracji  Der Elefant Warszawa 
 

 
Ceramika Sbordoni – kolekcja Palladio  

Sypialnia od Savio Firmino® 

 
Nowoczesne palenisko od Hetta Supply 



Najnowsza propozycja od Jacuzzi® - basen z przeciw-prądem 

 

 

Premiera ceramiki łazienkowej od Jacuzzi® 
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