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O Internity SA
Internity od kilku lat rozwija na terenie Polski swoją działalność na kilku rynkach.
Pierwszy obszar,
obszar to sieć sklepów – eleganckich boutiq’ów z pełnym portfolio produktów wyposażenia wnętrz i
prestiżowych budynków użyteczności publicznej
publicznej (np.: apartamentowce, biurowce, ekskluzywne centra handlowe,
hotele, statki). Do obecnie prowadzonej działalności - sprzedaży ekskluzywnego wyposażenia łazienek, płytek
ceramicznych, systemów grzewczych, oświetlenia, w najbliższym czasie wprowadzone zostaną do sprzedaży meble,
kuchnie, drzwi i inne elementy wyposażenia. Internity widzi potencjał dla swojego rozwoju w dużych miastach –
dzisiaj działa w Warszawie, Łodzi i Krakowie (przez spółkę zależną Prodesigne), a interesującymi rynkami są także
Wrocław, Katowice, Trójmiasto i Poznań.
Drugi rynek to prowadzenie usług kompleksowego wykończenia mieszkań pod klucz (standardy wykończenia)– usługi
wykończeniowe wraz z dostawą wszystkich produktów do wyposażenia wnętrz – jest to produkt kierowany do
deweloperów. Właściciele Internity planują, by firma stała się w najbliższym czasie kompleksowym dostawcą
wszystkich produktów do wyposażenia wnętrz i wykonawcą wszystkich prac wnętrzarskich.

Obsługa inwestycji – Internity oferuje obsługę inwestycji w zakresie znalezienia i doboru odpowiednich materiałów
oraz obsługi logistycznej. Firma współpracuje z projektantami, wykonawcami i inwestorami, zapewniając fachowe
doradztwo oraz dostęp do potrzebnych materiałów i próbek. Internity ma doświadczenie zarówno w obsłudze
dużych inwestycji (centra handlowe, biurowce), jak i mniejszych przedsięwzięć (przychodnie, sklepy). Wykonujemy
pełne projekty oświetleniowe.
oświetleniowe
Coraz więcej światowych producentów wyposażenia wnętrz powierza Internity wyłączną lub generalną dystrybucję
swoich towarów w Polsce. Dzięki temu, intensywnie rozwijanym ostatnio działem jest sprzedaż hurtowa artykułów
sanitarnych i płytek.

Specyfika działalności spółki to docieranie do klientów przez architektów i projektantów wnętrz, ponieważ
podstawowe kompetencje spółki to designerskie portfolio produktów i specjalistyczna wiedza dotycząca trendów we
wzornictwie. Wśród wielu wyselekcjonowanych marek, będących obecnie w dystrybucji znajdują się rozpoznawalne
na całym świecie brandy: Villeroy&Boch, Marazzi, Hansgrohe, Bisazza, Antonio Lupi, Duravit, Targetti Poulsen, Vasco,
Zahnder.
Obecnie,
Obecnie Internity obsługuje swoich Klientów w 6 salonach sprzedaży i wyróżnia się na rynku zaangażowaniem
swoich konsultantów, jakością wiedzy specjalistycznej oraz wysokim poziomem obsługi sprzedażowej. Do dyspozycji
Klientów jest ponad stu specjalistów z działu sanitarnego, oświetleniowego, klimatyzacji i ogrzewania oraz działu
okładzin ściennych i podłogowych (gresy, płytki, mozaiki), którzy stale dbają o jakość świadczonych usług.
Misją Internity jest propagowanie wrażliwości i wiedzy na temat designu wnętrza, rozumianego jako współistnienie
estetyki wraz z funkcjonalnością przestrzeni. Internity ma wspomagać architektów i projektantów wnętrz w procesie
projektowania i realizacji.
Firma już czterokrotnie otrzymała nagrodę Pulsu Biznesu - „Gazele Biznesu” dla najbardziej dynamicznie
rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku. Spółka notowana jest na New Connect. W
2010 roku planuje przenieść się na główny parkiet GPW.
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Adresy salonów:
Salon Duchnicka
Ul. Duchnicka 3,
01-796 Warszawa
Tel. 22 639 84 94
Salon Wiertnicza
ul. Wiertnicza 59
02-952 Warszawa
022 885-88-21 (do 26)
Salon Wilanowska
Al. Wilanowska 91
02-765 Warszawa
022 022-550-56-50
Domoteka
Internity - My House of Villeroy&Boch
ul. Malborska 41
03-286 Warszawa
022 33-100-88
Salon Łódź
ul. Fabryczna 17
90-344 Łódź
Salon Prodesigne
Galeria Kazimierz- Plac Historyczny
ul. Podgórska 34
31-536 Kraków
012 35-06-152

Internity S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 59 _ Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000307937 NIP 527-23-97-617 _ REGON 015447488 _ wysokość kapitału zakładowego 759.476 PLN _ kapitał zakładowy wpłacony 759.476 PLN _
Bank BPH S.A. 07 1060 0076 0000 3210 0015 4969

