
Posiadająca kilkunastoletnią historię wrocławska 
firma PROFIHANDEL  jest wyłącznym przedstawicielem 
włoskich koncernów OIKOS oraz ATRIAFLOOR  na terenie 
Polski. Oferowane przez nas produkty prezentują jakość 
i technologię segmentu premium dekoracji wnętrz 
i elewacji. Produkty OIKOS  oraz AtriaFloor  dyktują 
trendy w dekoracji ścian i podłóg. Włoski design w 
połączeniu z oryginalnymi pomysłami w zastosowaniu 
pozwala uzyskać efekty dekoracyjne ograniczone tylko  
naszą wyobraźnią, jedyne w swoim rodzaju.

ATRIAFLOOR
W 2010  roku PROFIHANDEL wzbogacił swoją ofertę o jedyne na rynku europejskim dekoracyjne podłogi żywiczne firmy Atria, wiodącego włoskiego producenta chemii 
budowlanej. Atriafloor to coś więcej niż produkty. To rozwiązanie systemowe pozwalające zrealizować marzenia o efektownej, niepowtarzalnej podłodze posiadającej wysokie 
parametry techniczne i użytkowe. Ich dodatkowym walorem jest ekologiczność i prostota wykonania. Dostępne w bogatej kolorystyce wzorników RAL i NCS oraz w kolorze złota 
i srebra, nadają się do wszelkich wnętrz, tak prywatnych, jak użytkowych, zarówno klasycznych, jak nowoczesnych czy wręcz awangardowych. Możliwe kombinacje technik, 
wzorów i kolorów zadowolą indywidualne gusty każdego użytkownika, gdyż dla Atriafloor jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia projektanta.  

OIkOs
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu produkty dekoracyjne włoskiej firmy Oikos, których PROFIHANDEL jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Firma Oikos, działająca we 
Włoszech od blisko trzydziestu, lat w trosce o dobro człowieka i środowiska jako pierwsza w swoim kraju wylansowała pełną gamę produktów wodorozcieńczalnych, całkowicie 
wolnych od rozpuszczalników organicznych i innych substancji szkodliwych dla zdrowia. Oikos posiada w swojej ofercie wyroby przeznaczone do wnętrz i na zewnątrz, 
zaawansowane technologicznie tynki zewnętrzne, farby jednobarwne i środki techniczne, jednak  najsłynniejsze na świecie są produkty dekoracyjne, oparte na bogatej tradycji 
basenu Morza Śródziemnego i najnowszych osiągnięciach wielkich projektantów włoskich.  Oikos dyktuje trendy i tendencje, wychodząc naprzeciw potrzebom najbardziej 
wymagających klientów. Swą przewagę opiera na ścisłej współpracy z architektami, projektantami wnętrz i ambitnymi, kreatywnymi  wykonawcami.
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