


Tommed jest wielospecjalistycznym ośrodkiem medycz-

nym z ponad 20 letnim doświadczeniem w trosce o zdro-

wie mieszkańców Katowic. 

Tommed to opieka lekarzy rodzinnych i pediatrów, ponad 

40 specjalistycznych Poradni dla dorosłych i dzieci, wie-

lospecjalistyczny Szpital, rehabilitacja, kompleksowa dia-

gnostyka, opieka długoterminowa i medycyna pracy.

Tommed świadczy usługi w Katowicach na ulicach Fredry, 

Żelaznej, Ziołowej i Dębowej, dla pacjentów w ramach 

NFZ oraz prywatnie. Więcej informacji o ofercie Ośrodka 

Medycznego Tommed na stronie www.tommed.pl.

Tommed – Specjaliści od zdrowia.

Weron to lider medycyny sportowej w Polsce. Firma ist-

nieje od 2005 roku i w tym czasie zdobyła zaufanie kil-

kuset polskich klubów sportowych i federacji sportowych, 

które wyposaża w najwyższej jakości sprzęt. W szerokim 

KEEZA to polska marka odzieży sportowej, której pręż-

ny rozwój mamy okazję obserwować w ciągu ostatnich 

trzech lat.  Producentem jest firma TOMADEX s.c. , mają-

ca swoją siedzibę w Aleksandrowie Łódzkim, co jest istot-

ne z punktu widzenia logistyki i umożliwia realizację za-

mówień w wyjątkowych przypadkach w ciągu 24 godzin.

TOMADEX s.c. zatrudnia ok. 160 pracowników dbających 

o poziom i terminowość realizowanych zamówień. Warto 

podkreślić, że firma jest samowystarczalna, posiadając do 

dyspozycji nowoczesny park maszynowy, na który skła-

da się: hafciarnia, dziewiarnia, drukarnia oraz szwalnia. 

Produkcja odzieży marki KEEZA odbywa się przy użyciu 

różnorodnych materiałów o właściwościach termoaktyw-

nych oraz z zastosowaniem zróżnicowanych technologii 

służących do personifikacji oraz zdobień np. druk subli-

macyjny cyfrowy, sitodruk, haft, termotransfer. Marce 

KEEZA zaufali m.in. Asseco Resovia, Chrobry Głogów, 

Zawisza Bydgoszcz, Stal Mielec, GKS Bełchatów, Rado-

miak Radom, Olimpia Zambrów, Puszcza Niepołomice, 

GKS Tychy, Kotwica Kołobrzeg, Polonia Bytom, ROW 1964 

Rybnik, Błękitni Stargard Szczeciński, Resovia Rzeszów, 

Piast Żmigród, Sokół Kleczew, Chełmianka Chełm, Avia 

Świdnik, Sokół Aleksandrów Łódzki, ŁKS Łódź, KSZO 1929 

Ostrowiec Świętokrzyski, Sokół Ostróda, GKS Jastrzębie.

W strojach tej marki możemy zobaczyć również sportow-

ców z Niemiec, Holandii, Finlandii, Białorusi czy Ukrainy.

Więcej informacji na stronach:

www.keeza.pl/ www.tomadex.pl



asortymencie firmy znajduje się m.in. nowoczesny system 

do rehabilitacji, regeneracji, ale także akcesoria sportowe.

MM Cars Group to jeden z największych, autoryzowanych 

Dealerów samochodowych w Polsce. Działająca od 1990 

roku firma to obecnie sieć sześciu salonów, dystrybuują-

cych samochody 7 marek. Kompleksowa obsługa finanso-

wa, ubezpieczeniowa i serwisowa pozwala na pozyskiwa-

nie coraz to nowych, zadowolonych Klientów.

Jurajska Sp. z o.o. to producent Naturalnej Wody Mine-

ralnej „Jurajska” oraz napojów wytwarzanych na jej bazie.  

W ramach całkowicie polskiego akcjonariatu, zatrudniając

ponad 300 osób i w oparciu o nowoczesne technolo-

gie produkcji, firma aspiruje do miana jednego z liderów 

branży wodno-napojowej na polskim rynku. Naturalna 

Woda Mineralna „Jurajska” należy do wód średniozmi-

neralizowanych i niskosodowych, której zrównoważony 

skład wody obejmuje zawartość jonów: wapnia, magne-

zu, sodu, chlorków, siarczanów, żelaza, fluorków, jodków 

oraz wodorowęglanów i decyduje o jej wysokich walorach 

smakowych. Jurajska jest właściwa do codziennego spo-

życia przez każdego, bez względu na wiek. Zapraszamy na 

stronę internetową naszego Partnera - www.jurajska.pl

Fabian Moda Męska stara się, aby każdy produkt cha-

rakteryzował się nieprzeciętną elegancją, interesującym 

stylem oraz wysoką jakością. Mężczyźni, którzy cenią po-

łączenie klasyki z nowoczesnością, na pewno znajdą w ko-

lekcjach firmy coś dla siebie. Salony mody męskiej Fabian 

w Katowicach i Zabrzu oferują szeroki wybór modnych 

garniturów ślubnych i biznesowych, smokingów, maryna-

rek, koszul, kurtek i płaszczy, spodni, butów wizytowych 

oraz akcesoriów. Więcej informacji na fabianmoda.pl


