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Zamów ju¿ dziœ !!!

Rusza kolejna letnia kampania mailingowa:

GWARANTUJEMY:

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

bazy najwyższej jakości,
konkurencyjne ceny od 199 zł netto,
indywidualne projekty graficzne.

Business&Relax jest profesjonalnym i szybkim żródłem pozyskiwania szczegółowych 
informacji o obiektach wypoczynkowych i szkoleniowych oraz o możliwości zorganizawania 
atrakcji w każdym miejscu na terenie całego kraju. 
Nudne imprezy to już przeszłość. Polecamy pokazy ognia, różnego rodzaju tańca, akrobacji oraz 
animacji.
Pomożemy również w wyborze zespołu muzycznego który rozświetli każdą imprezę.
TTylko za pośrednictwem naszego portalu zorganizujecie Państwo niezapomnianą imprezę na każdą 
okazję!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony oraz do zapoznania się z ofertami katalogowymi.

Business&Relax 

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

Business&Relax
www.businessandrelax.pl



 solana@solana.pl
+48 512 360 350 
+48 512 360 370 

Solana Wellness & SPA
budowa i wyposażanie oraz najpiękniejsze groty solne….solana.pl

Projektujemy, budujemy i doradzamy. Nasze solne strefy relaksu, groty solne, hotelowe pokoje inhalacyjne, 
sauny, baseny i różnego typu obiekty Wellness & SPA znajdziecie Państwo w wielu kurortach w Niemczech 
(Oberstdorf, Bad Kissingen, Bad Hersfeld itd.), Austrii, Czechach, w słonecznej Italii, Szwajcarii, Holandii 
czy ostatnio w Kanadzie. SOLANA to uznana w Niemczech polska marka. Jesteśmy z tego dumni, 

ponieważ kosztowało nas to wiele trudu w ostatnich 10 latach.

Nasze doświadczenie to ponad 250 zaprojektowanych i wybudowanych obiektów. Staramy się 
dla Państwa, aby Wasi klienci byli zadowoleni i zaskoczeni.W Polsce możecie Państwo obejrzeć nasze 
ostatnie realizacje np. w nowym hotelu Grand Lubicz w Ustce, w Aquaparku w Środzie Śląskiej ostatnie realizacje np. w nowym hotelu Grand Lubicz w Ustce, w Aquaparku w Środzie Śląskiej 

jak również w Świeradowie Zdroju.

Sauna fińska czy parowa? To maja już wszyscy. Może więc coś innego. Może sauna solna? Solna strefa 
relaksu i odpoczynku po pobycie w saunach, które już Państwo macie w swojej ofercie? 
A może renowacja posiadanej od lat sauny fińskiej, która lata świetności ma za sobą?

Zaprojektujemy i wykonamy dla Państwa coś „INNEGO”.

SOLANA to doświadczenie zdobyte również we własnych lokalach i grotach solnych, którym możemy 
się z Państwem podzielić. Obejrzyjcie nasze groty i pokoje masażu w Świeradowie Zdroju, 

we Wrocławiu, Karpaczu czy Kudowie Zdroju.

SOLANA zaprasza również na zakupy lamp solnych, świeczników oraz 
naturalnych kosmetyków solnych których jesteśmy producentem.

e-sklep: solnysklep.pl

www.solana.pl









Odwiedź nas na: 
www.prownes.pl

Od 1989 roku zajmujemy się projektowaniem, aranżacją i wyposażeniem 
wnętrz komercyjnych: hoteli, kawiarni, restauracji, sklepów 

cukierniczo-piekarniczych, biur, banków, sklepów ogólnospożywczych 
i wszelkich obiektów handlowych.  Każdy projekt tworzymy starannie 

i z pasją, kierując się najni z pasją, kierując się najnowszymi trendami. Nasze rozwiązania podkreśla-
ją indywidualny charakter każdego wnętrza, wydobywając jego piękno i 
nadając mu niepowtarzalny styl. Realizujemy zadania o zróżnicowanych 
skalach, terminach i budżetach, zarówno w Polsce, jak i  za granicą. Gwa-
rantujemy kompleksową obsługę i profesjonalizm na każdym etapie współ-

pracy – od projektu po realizację.










































