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ISH 2013 – kolejny
sukces rmy BISK
Targi ISH 2013 dla firmy BISK byy wyjtkowe – w czasie ich trwania ju po raz
drugi przyznano kolekcji tego producenta prestiowy tytu red dot design award.
Tym razem dla produktów z serii „Natura”, która stanowia zdecydowane centrum tegorocznej ekspozycji firmy. BISK oprócz swojej ostatniej, utytuowanej
ju nowoci zaprezentowa podczas targów take wiele nowych propozycji ze
swojej szerokiej oferty, obejmujcej marki Bisk Collection, Nice Sea i Masterline.
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w redniej pó ce cenowej. Jestem zadowolony
szczególnie z wygldu baterii w tej kolekcji.
Po raz pierwszy w naszej ofercie pojawi a si
take bateria zlewozmywakowa. Kolekcja bardzo podoba si klientom, s te ju pierwsze
efekty sprzeday.
Nazwa kolekcji – „Natura” – nie jest przypadkowa. BISK zadba, o ekologiczny aspekt
kolekcji wyposa*aj%c armatur w perlatory
zmniejszaj%ce zu*ycie wody, jak równie*
w trwa,e i odporne na degradacj w *e przy,%czeniowe typu PEX. Ca,o kolekcji mo*e
by ponadto w 100% poddana procesowi recyklingu. Dodatkowo podczas tegorocznych
ISH, BISK zaprezentowa, tak*e swoje mo*liwoci wykoczenia powierzchni „Natury”
prezentuj%c próbki w kolorach: zielonym, bia,ym i czarnym. – Jeli chodzi o pokrycia w kolorze, to rynek polski dopiero ewoluuje w tym
kierunku. Ale rynki zachodnie s na nie ju
jak najbardziej otwarte. Udostpniajc wykoczenia w kolorze pokazujemy moliwoci naszej oferty i elastyczno naszej firmy. Jestemy
w stanie dopasowa si do potrzeb klienta –
t,umaczy Sebastian Sa,kiewicz.

NA STOISKO FIRMY BISK zaprasza,a przede wszystkim
przepi kna aran*acja najnowszej kolekcji „Natura”. Jaskrawa
ziele dodatków i soczystych jab,ek by,a optymistyczn% zapowiedzi% wiosny, na któr% jednak gocie frankfurckich targów
nie mogli w tym roku liczy… „Natura” jest ju* drug% – po
równie utytu,owanej i dobrze przyj tej przez rynek serii „Futura” – kolekcj%, w której Bisk proponuje spójne stylistycznie
baterie, zestawy natryskowe i akcesoria ,azienkowe. – „Natura” to kolekcja, która na tych targach wzbudza spore zainteresowanie, ma te bardzo przystpn cen. O ile do tej
pory nie mielimy specjalnie duych sukcesów w sprzeday
baterii – ze wzgldu na ogromn konkurencj na polskim rynku
w tym asortymencie – to „Natur” mamy nadziej zmieni
ten trend – mówi Janusz Skup, prezes rady nadzorczej i wspó,w,aciciel firmy BISK.
A Sebastian Sa,kiewicz, development manager w firmie BISK,
który wspólnie z projektantami studia Colorofon jest odpowiedzialny za ostateczny kszta,t kolekcji dodaje: T kolekcj
chcielimy pokaza naszym klientom, e wykazujemy inicjatyw, e sta nas na zaprezentowanie dobrego designu i to
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Stoisko firmy BISK podczas tegorocznych targów ISH.
Tegoroczna zdobywczyni tytuu red
dot design award – bateria umywalkowa niska z kolekcji „Natura”.

OFERTA W KOMPLECIE. „Natura” to ju*
druga kolekcja marki BISK, w której oferowane s% kompletne rozwi%zania do ,azienki
z zakresu armatury i akcesoriów ,azienkowych. Pierwsza z nich „Futura” powsta,a
tak*e we wspó,pracy ze studiem Colorofon.
Obie natomiast mog% pochwali si wieloma
sukcesami. W 2012 roku „Futura” otrzyma,a
tytu, red dot design award, a rok póniej
tym samym tytu,em szczyci si ju* tak*e bateria umywalkowa niska i uchwyt na papier
z kolekcji „Natura”. Obie s% równie* laureatkami wyró*nie w konkursie „azienka
– Wybór Roku”. Prezes Janusz Skup pytany
o to, dlaczego BISK zdecydowa, si na rozszerzenie oferty producenta znanego przede
wszystkim z produkcji akcesoriów ,azienkowych, odpowiada: Decyzja o wzbogaceniu
naszej oferty nie by a uzaleniona tylko od
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chci wejcia na nowy rynek. Chcielimy zaproponowa coraz szersz ofert, a take zaoferowa moliwo urzdzenia caej azienki
w jednym stylu pod mark BISK. Tak drog
bdziemy szli.
Natomiast Sebastain Sakiewicz dodaje: Jestemy przekonani, e zaproponowanie klientowi oferty caociowej ma kolosalne znaczenie. Natomiast to, e nasze dziaania s suszne
potwierdza fakt, e mamy coraz wicej naladowców. Bdziemy w dalszym cigu tworzy
cae kolekcje, bo to daje nam przewag nad
konkurencj rynkow.

NOWOCI ISH 2013. Na stoisku firmy BISK
podczas targów mona byo zobaczy nie
tylko wspominane kolekcje „Futura” i „Natura”. Pokazano równie wiele ciekawych
produktów z bogatej oferty trzech marek
BISKU: Bisk Collection, Nice Sea i Masterline.
Na ekspozycji wzrok przycigay multikolorowe akcesoria „Pop”. Bogata kolekcja skadajca si m.in. ze szczotki w.c., dozownika
do myda, pojemnika na szczoteczki do zbów, kubka, mydelniczki czy kosza, pokazana
zostaa w kolorach pomara czowym, ótym,
czerwonym, biaym, bordo, fioletowym, niebieskim i innych.
Wyjtkowo prezentoway si take nowe
kolekcje w wyko czeniu „soft feel”, które
jest ciepe i wyjtkowo delikatne w dotyku.
Akcesoria dostpne w tym wyko czeniu zostay wykonane z porcelany lub poliywicy,
a na targach zobaczy byo mona m.in. kolekcje „Band”, „Gift”, „Uni”, czy „Trio”.
Uwag przykuwaa take kolekcja akcesoriów „Squash”, której wykonane z porcelany
elementy przypominay gnieciony papier. Na
stoisku nie zabrako take „klasyków”, jak
np. porcelanowej kolekcji „Retro”, czy dostpnej w ofercie BISKU ju od kilkunastu
lat plastikowej serii „Athena”. Cao uzu-
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Nowo firmy BISK
– kolekcja „Natura”

peniay nowe wolnoopadajce deski sedesowe z oferty producenta wykonane z polipropylenu, dywaniki azienkowe, czy
wczeniejsze kolekcje armatury: „Arktic”,
„Nord” i „Virginia”.
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Kolekcja akcesoriów
„Squash” – wykonane z porcelany, ale
wygldem przypominay gnieciony papier.



Uhonorowana wieloma nagrodami kolekcja „Futura” – na
zdj ciu bateria wannowa z serii.

– Na rynku krajowym pomimo ogólnego spowolnienia w gospodarce udao nam si utrzyma dotychczasowe wyniki sprzeday, a nawet je podnie. Jeli chodzi o rynki zagraniczne
wci szukamy nowych wyzwa. Mam nadziej, e z sukcesem
– podsumowuje prezes Janusz Skup.

Dla firmy BISK targi ISH to przede wszystkim wietna okazja do spotka biznesowych z klientami i partnerami handlowymi.
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