
PREZENTACJA FIRMY PAROL.



PAROL NA MAPIE EUROPY

FRANCE

Corak Francja od 1998 rok 

POLAND

Parol Sp. Z o.o. od 2000 roku

RUSSIA

OOO. Parol RUS. Od 2014 roku



OBSŁUGIWANE RYNKI

FRANCE

Obsługuje takie rynki jak : 
Francja, Belgia, Holandia, 
Niemcy, Austria, Włochy, 

Hiszpania i Portugalia 

POLAND
Obsługuje takie rynki jak : 

Polska, Niemcy, Rosja 
(Kaliningrad), Litwa, Łotwa, 
Estonia, Białoruś, Ukraina, 
Rumunia, Bułgaria, Węgry, 

Czechy i Słowacja. 

RUSSIA

Obsługuje takie rynki jak : 
Rosja, Białoruś  i Kazachstan  

http://www.adam.krynicki.net/lo/mapy/mapy.html
http://www.adam.krynicki.net/lo/mapy/mapy.html


KLIENCI:

FRANCE

Corak Francja od 1998 rok 

POLAND

Parol Sp. Z o.o. od 2000 roku

RUSSIA

OOO. Parol RUS. Od 2014 roku

http://logos-vector.com/logo/vector_Castorama_128349.htm
http://logos-vector.com/logo/vector_Castorama_128349.htm
http://www.vebidoobiz.de/unternehmen/obi-weimar-baumarkt-gartencenter-kuechenstudio/2cee675b8c1f5290595cf2d5621d8695
http://www.vebidoobiz.de/unternehmen/obi-weimar-baumarkt-gartencenter-kuechenstudio/2cee675b8c1f5290595cf2d5621d8695
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praktiker_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praktiker_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praktiker_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praktiker_Logo.svg
http://www.profiautonaprawa.pl/index.php?go=siec
http://www.profiautonaprawa.pl/index.php?go=siec
http://www.vebidoobiz.de/unternehmen/obi-weimar-baumarkt-gartencenter-kuechenstudio/2cee675b8c1f5290595cf2d5621d8695
http://www.vebidoobiz.de/unternehmen/obi-weimar-baumarkt-gartencenter-kuechenstudio/2cee675b8c1f5290595cf2d5621d8695
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.infrontsports.fi/uploads/pics/Bauhaus_050113.png&imgrefurl=http://www.infrontsports.fi/en/presscenter/konsernin-uutiset/newsdetail/browse/48/article/infront-announces-bauhaus-as-t/680/&h=1157&w=6029&tbnid=FoFgRZrgdLqZnM:&zoom=1&docid=opnziHboQv1kBM&ei=GPKHVbL5OISvswGtx48Q&tbm=isch&ved=0CCMQMygAMAA
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.infrontsports.fi/uploads/pics/Bauhaus_050113.png&imgrefurl=http://www.infrontsports.fi/en/presscenter/konsernin-uutiset/newsdetail/browse/48/article/infront-announces-bauhaus-as-t/680/&h=1157&w=6029&tbnid=FoFgRZrgdLqZnM:&zoom=1&docid=opnziHboQv1kBM&ei=GPKHVbL5OISvswGtx48Q&tbm=isch&ved=0CCMQMygAMAA
http://www.lkmkr.ru/
http://www.lkmkr.ru/
http://www.toptop-dekor.ru/
http://www.toptop-dekor.ru/
http://salon-loft.ru/
http://salon-loft.ru/


NASZE FABRYKI

Siedziba i biura regionalne – Francja, Polska, Rosja 

Fabryki – Belgia, Holandia, Niemcy, Włochy, Francja, Polska, Mołdawia, Turcja, Indie, Chiny

Magazyny dystrybucyjne – Francja, Polska, Rosja

Europa ; Belgia, 
Holandia, Niemcy, 
Włochy, Francja, 
Polska

Moska – Biuro i 
magazyn

TURCJA

INDIE

CHINY

MOŁDAWIA



GRUPY KTÓRYMI SIĘ ZAJMUJEMY
1. Dywany

1. Dywany ……



2. Wykładziny 



3. PCV I LVT

http://www.beaulieuflooringsolutions.com/en/Trends/Folk
http://www.beaulieuflooringsolutions.com/en/Trends/Folk
http://www.beaulieuflooringsolutions.com/en/Trends/Spirit
http://www.beaulieuflooringsolutions.com/en/Trends/Spirit
http://www.beaulieuflooringsolutions.com/en/Trends/Future
http://www.beaulieuflooringsolutions.com/en/Trends/Future


4. Laminaty i podłogi drewniane

http://www.beaulieuflooringsolutions.com/en/Trends/Future
http://www.beaulieuflooringsolutions.com/en/Trends/Future
http://www.beaulieuflooringsolutions.com/en/Trends/Spirit
http://www.beaulieuflooringsolutions.com/en/Trends/Spirit
http://strefapodlogi.pl/podloga-drewniana-czy-laminowana/
http://strefapodlogi.pl/podloga-drewniana-czy-laminowana/
http://www.torlys.pl/art,6,56,kolekcja_everest.html
http://www.torlys.pl/art,6,56,kolekcja_everest.html


5. Wycieraczki 

http://phavi.techem-wycieraczki.com.pl/ph/o/multimedia/2013/1017/iron1.jpeg
http://phavi.techem-wycieraczki.com.pl/ph/o/multimedia/2013/1017/iron1.jpeg
http://phavi.techem-wycieraczki.com.pl/ph/o/multimedia/2013/1017/maty-z-logo-zdjecie-glowne.jpg
http://phavi.techem-wycieraczki.com.pl/ph/o/multimedia/2013/1017/maty-z-logo-zdjecie-glowne.jpg


6. Firany, zasłony i opinacze



7. Karnisze i żaluzje

http://www.leroymerlin.pl/dekoracja-okien/karnisze-zazdrostki/karnisze-w-kompletach/karnisz-pojedynczy-prado-luna-stol-kar,p357334,l934.html
http://www.leroymerlin.pl/dekoracja-okien/karnisze-zazdrostki/karnisze-w-kompletach/karnisz-pojedynczy-prado-luna-stol-kar,p357334,l934.html
http://www.domzpomyslem.pl/sklep/dekoracje/stol-kar,no6,br4706.html
http://www.domzpomyslem.pl/sklep/dekoracje/stol-kar,no6,br4706.html
http://porownywarka.interia.pl/oferta-wyposazenie-i-dekoracje/producent:atrix;leroy-merlin.html
http://porownywarka.interia.pl/oferta-wyposazenie-i-dekoracje/producent:atrix;leroy-merlin.html
http://porownywarka.interia.pl/oferta-wyposazenie-i-dekoracje/producent:atrix;leroy-merlin.html
http://porownywarka.interia.pl/oferta-wyposazenie-i-dekoracje/producent:atrix;leroy-merlin.html
http://porownywarka.interia.pl/oferta-dom-i-ogrod/producent:a-s-creation;leroy-merlin--2.html
http://porownywarka.interia.pl/oferta-dom-i-ogrod/producent:a-s-creation;leroy-merlin--2.html
http://www.okazje.info.pl/szukaj/szyszka/ceny.html
http://www.okazje.info.pl/szukaj/szyszka/ceny.html
http://www.homebook.pl/produkty/opcje-kolor-czarny/mardom
http://www.homebook.pl/produkty/opcje-kolor-czarny/mardom
http://muratordom.pl/wnetrza/dekoracje-i-dodatki/jak-przymocowac-firanki-i-zaslony,77_1949.html
http://muratordom.pl/wnetrza/dekoracje-i-dodatki/jak-przymocowac-firanki-i-zaslony,77_1949.html
http://archiwum.allegro.pl/oferta/totalne-czyszczenie-magazynow-zaslony-19-kolorow-i3691260888.html
http://archiwum.allegro.pl/oferta/totalne-czyszczenie-magazynow-zaslony-19-kolorow-i3691260888.html
http://www.urzadzamy.pl/aranzacja-wnetrz/aranzacje-okien/aranzacja-okna-w-pokoju-dziecka-w-czasie-deszczu-dzieci-sie-nudza,170_8668.html
http://www.urzadzamy.pl/aranzacja-wnetrz/aranzacje-okien/aranzacja-okna-w-pokoju-dziecka-w-czasie-deszczu-dzieci-sie-nudza,170_8668.html
http://blekitnyfotel.pl/category/dodatki-2/
http://blekitnyfotel.pl/category/dodatki-2/
http://dladomu.pkt.pl/a,Jak-dobrac-odpowiednie-rolety,Wyposa%C5%BCenie-domu.html
http://dladomu.pkt.pl/a,Jak-dobrac-odpowiednie-rolety,Wyposa%C5%BCenie-domu.html


8. Poduszki, narzuty, ręczniki 



9. Ceramika

http://outlety-internetowe.pl/category/dekoracje/
http://outlety-internetowe.pl/category/dekoracje/
http://www.moaa.pl/nowosci-w-domkowie/
http://www.moaa.pl/nowosci-w-domkowie/
http://www.eurofirany.com.pl/pl/oferta/117-ceramika
http://www.eurofirany.com.pl/pl/oferta/117-ceramika
http://www.anonser.pl/2176/TRUST-TEX-importer-upominkow-hurtownia-upominkow-importer-upominkow-i-artykulow-dekoracyjnych-z-Indonezji-Chin-Pamiatki-rzezby-artykuly-dekoracyjne-obrazy-koty-slonie-ptaki-maski-instrumenty-muzyczne-metaloplastyka-rekodzielo-anioly-aniolki-modele-drewniane-modele-metalowe-figurki-skarbonki-zestawy-upominkowe-wiatraczki-piersiowki-latarki.html
http://www.anonser.pl/2176/TRUST-TEX-importer-upominkow-hurtownia-upominkow-importer-upominkow-i-artykulow-dekoracyjnych-z-Indonezji-Chin-Pamiatki-rzezby-artykuly-dekoracyjne-obrazy-koty-slonie-ptaki-maski-instrumenty-muzyczne-metaloplastyka-rekodzielo-anioly-aniolki-modele-drewniane-modele-metalowe-figurki-skarbonki-zestawy-upominkowe-wiatraczki-piersiowki-latarki.html
http://lokaah.pl/pl/rzezby-z-drewna/912-drewniana-rzezba-slonia.html
http://lokaah.pl/pl/rzezby-z-drewna/912-drewniana-rzezba-slonia.html


10. Obrazy



11. Sztuczne kwiaty i podkładki

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://a-z-decor.pl/data/include/cms/Kwiaty_szt1_760x253.jpg&imgrefurl=http://a-z-decor.pl/pol_m_Sztuczne-kwiaty_Sztuczne-storczyki-180.html&h=253&w=759&tbnid=wv8a9_E7nw23PM:&zoom=1&docid=5-AI-FyzPayPBM&ei=gUmIVdyZOISZsAG1_KC4BA&tbm=isch&ved=0CCoQMygHMAc
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://a-z-decor.pl/data/include/cms/Kwiaty_szt1_760x253.jpg&imgrefurl=http://a-z-decor.pl/pol_m_Sztuczne-kwiaty_Sztuczne-storczyki-180.html&h=253&w=759&tbnid=wv8a9_E7nw23PM:&zoom=1&docid=5-AI-FyzPayPBM&ei=gUmIVdyZOISZsAG1_KC4BA&tbm=isch&ved=0CCoQMygHMAc
http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?f=61&t=48902&start=448
http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?f=61&t=48902&start=448
http://www.lawendowykredens.pl/pl/kwiaty-sztuczne/1848-kwiaty-sztuczne.html
http://www.lawendowykredens.pl/pl/kwiaty-sztuczne/1848-kwiaty-sztuczne.html
http://martynaczarnynogafoto.blogspot.com/2015/04/wianek-ze-sztucznych-kwiatow-diy-film.html
http://martynaczarnynogafoto.blogspot.com/2015/04/wianek-ze-sztucznych-kwiatow-diy-film.html
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12. Oświetlenie 

142 / 147

136 / 147

131 / 147



13. Sprzątanie 

http://www.groupon.pl/oferty/sosnowiec/Serwis-Sprzatajacy-Beta/5947116
http://www.groupon.pl/oferty/sosnowiec/Serwis-Sprzatajacy-Beta/5947116
http://babyonline.pl/zagrozenia-w-ciazy-srodki-czystosci,co-mi-wolno-w-ciazy-artykul,1759,r1p1.html
http://babyonline.pl/zagrozenia-w-ciazy-srodki-czystosci,co-mi-wolno-w-ciazy-artykul,1759,r1p1.html
http://www.homebook.pl/produkty/9837131/dla-domu-do-kuchni-i-jadalni-akcesoria-do-kuchni-akcesoria-do-sprzatania-leifheit-zestaw-combi-xl-55360-zwrot-w-60-dni-bezplatny-odbior-warszawa-wroclaw-katowice-krakow
http://www.homebook.pl/produkty/9837131/dla-domu-do-kuchni-i-jadalni-akcesoria-do-kuchni-akcesoria-do-sprzatania-leifheit-zestaw-combi-xl-55360-zwrot-w-60-dni-bezplatny-odbior-warszawa-wroclaw-katowice-krakow
http://www.morele.net/suszarka-lazienkowa-leifheit-pegasus-200-varioline-81592-637398/
http://www.morele.net/suszarka-lazienkowa-leifheit-pegasus-200-varioline-81592-637398/
http://archiwum.allegro.pl/oferta/leifheit-zestaw-mop-wiadro-clean-twist-52014-m-33-i4708769151.html
http://archiwum.allegro.pl/oferta/leifheit-zestaw-mop-wiadro-clean-twist-52014-m-33-i4708769151.html


14. Kabiny, wanny zwykłe i z hydromasażem

http://www.jak-mieszkac.pl/galerie/montaz-kabiny-prysznicowej
http://www.jak-mieszkac.pl/galerie/montaz-kabiny-prysznicowej
http://www.sanplast.pl/centrum-prasowe/artykuly/czytaj/asymetria-w-twojej-lazience/
http://www.sanplast.pl/centrum-prasowe/artykuly/czytaj/asymetria-w-twojej-lazience/


15. Meble Łazienkowe, ceramika, baterie



16. Dekoracja i akcesoria do Łazienki

http://www.homebook.pl/produkty/5521109/dla-domu-do-lazienki-tekstylia-lazienkowe-dywaniki-lazienkowe-ekskluzywny-niemiecki-dywanik-lazienkowy-cawo-czekolada
http://www.homebook.pl/produkty/5521109/dla-domu-do-lazienki-tekstylia-lazienkowe-dywaniki-lazienkowe-ekskluzywny-niemiecki-dywanik-lazienkowy-cawo-czekolada
http://www.lazienkowy.pl/forum/viewtopic.php?t=863
http://www.lazienkowy.pl/forum/viewtopic.php?t=863
http://www.same-meble.eu/oryginalny-dywanik-lazienkowy-kolekcja-bilbao/
http://www.same-meble.eu/oryginalny-dywanik-lazienkowy-kolekcja-bilbao/
http://www.homebook.pl/produkty/1710366/dla-domu-do-lazienki-tekstylia-lazienkowe-dywaniki-lazienkowe-dywanik-lazienkowy-z-dlugim-wlosiem-1200-g-m-bawelniane
http://www.homebook.pl/produkty/1710366/dla-domu-do-lazienki-tekstylia-lazienkowe-dywaniki-lazienkowe-dywanik-lazienkowy-z-dlugim-wlosiem-1200-g-m-bawelniane
http://czerwonamaszyna.pl/akcesoria-lazienkowe,578,cat.html
http://czerwonamaszyna.pl/akcesoria-lazienkowe,578,cat.html
http://www.dekoracje.brw.com.pl/akcesoria-lazienkowe/
http://www.dekoracje.brw.com.pl/akcesoria-lazienkowe/
http://architekturawnetrz.pl/forum/thread/115/
http://architekturawnetrz.pl/forum/thread/115/
http://www.lazienkaw10dni.pl/remonty-lazienek/akcesoria-lazienkowe/
http://www.lazienkaw10dni.pl/remonty-lazienek/akcesoria-lazienkowe/
http://www.homebook.pl/produkty/3602421/dla-domu-do-lazienki-akcesoria-lazienkowe-zestawy-akcesoriow-do-lazienki-zestaw-lazienkowy-basic-bezowy
http://www.homebook.pl/produkty/3602421/dla-domu-do-lazienki-akcesoria-lazienkowe-zestawy-akcesoriow-do-lazienki-zestaw-lazienkowy-basic-bezowy
http://www.rexusmeble.pl/zlote-dodatki-do-lazienki-czemu-nie/
http://www.rexusmeble.pl/zlote-dodatki-do-lazienki-czemu-nie/


17. Akcesoria do kuchni i Łazienki

http://www.gumtree.pl/cp-szafy-komody-i-regaly/poznan/regal-curver-komoda-szafka-do-lazienki-sypialni-wiklinowy-625901667
http://www.gumtree.pl/cp-szafy-komody-i-regaly/poznan/regal-curver-komoda-szafka-do-lazienki-sypialni-wiklinowy-625901667
http://urzadzasz.pl/galeria/?pastelowa-aranzacja-okna-roleta-cudenko
http://urzadzasz.pl/galeria/?pastelowa-aranzacja-okna-roleta-cudenko
http://www.skapiec.pl/szukaj/w_calym_serwisie/kosz+na+pranie/10
http://www.skapiec.pl/szukaj/w_calym_serwisie/kosz+na+pranie/10
http://www.leroymerlin.pl/relaks-w-ogrodzie/grille-i-akcesoria/akcesoria-do-grillowania/lodowka-curver,p207574,l198.html
http://www.leroymerlin.pl/relaks-w-ogrodzie/grille-i-akcesoria/akcesoria-do-grillowania/lodowka-curver,p207574,l198.html
http://sprzedajemy.pl/kwadratowe-pojemniki-do-przechowywania-zywnosci,656056
http://sprzedajemy.pl/kwadratowe-pojemniki-do-przechowywania-zywnosci,656056
http://www.skapiec.pl/szukaj/w_calym_serwisie/pojemnik+na+ciasto
http://www.skapiec.pl/szukaj/w_calym_serwisie/pojemnik+na+ciasto
http://bazylia.pl/zestaw-4-pojemnikow-0-25-l-fresh-go-curver.html
http://bazylia.pl/zestaw-4-pojemnikow-0-25-l-fresh-go-curver.html
http://www.homebook.pl/produkty/5120594/dla-domu-do-kuchni-i-jadalni-akcesoria-do-kuchni-suszarki-do-naczyn-suszarka-do-naczyn-mala-szara
http://www.homebook.pl/produkty/5120594/dla-domu-do-kuchni-i-jadalni-akcesoria-do-kuchni-suszarki-do-naczyn-suszarka-do-naczyn-mala-szara
http://www.leroymerlin.pl/wyposazenie-kuchni/akcesoria-kuchenne/kosze-kuchenne-na-smieci/kosz-na-smieci-deco-bin-curver,p194510,l1750.html
http://www.leroymerlin.pl/wyposazenie-kuchni/akcesoria-kuchenne/kosze-kuchenne-na-smieci/kosz-na-smieci-deco-bin-curver,p194510,l1750.html
http://agddladomu24.pl/pl/drabinka-3-stopniowa-curver.html
http://agddladomu24.pl/pl/drabinka-3-stopniowa-curver.html
http://www.homebook.pl/produkty/9811496/dla-domu-do-garderoby-pudelka-do-garderoby-curver-pojemnik-deco-s-stockholm-l-classico-25-l-zwrot-w-60-dni-bezplatny-odbior-warszawa-wroclaw-katowice-krakow
http://www.homebook.pl/produkty/9811496/dla-domu-do-garderoby-pudelka-do-garderoby-curver-pojemnik-deco-s-stockholm-l-classico-25-l-zwrot-w-60-dni-bezplatny-odbior-warszawa-wroclaw-katowice-krakow
http://www.nomi.pl/pl-PL/produkt/Miska-Miska-na-bielizne-35l-Curver--,447976,2241.html
http://www.nomi.pl/pl-PL/produkt/Miska-Miska-na-bielizne-35l-Curver--,447976,2241.html
http://www.homebook.pl/produkty/9811496/dla-domu-do-garderoby-pudelka-do-garderoby-curver-pojemnik-deco-s-stockholm-l-classico-25-l-zwrot-w-60-dni-bezplatny-odbior-warszawa-wroclaw-katowice-krakow
http://www.homebook.pl/produkty/9811496/dla-domu-do-garderoby-pudelka-do-garderoby-curver-pojemnik-deco-s-stockholm-l-classico-25-l-zwrot-w-60-dni-bezplatny-odbior-warszawa-wroclaw-katowice-krakow
http://emako.pl/product-pol-3855-Pojemnik-do-przechowywania-na-kolkach-60-l.html
http://emako.pl/product-pol-3855-Pojemnik-do-przechowywania-na-kolkach-60-l.html
http://www.homebook.pl/produkty/10788638/dla-domu-do-kuchni-i-jadalni-akcesoria-do-kuchni-kosze-na-smieci-kosz-pojemnik-na-smieci-duo-21l-curver
http://www.homebook.pl/produkty/10788638/dla-domu-do-kuchni-i-jadalni-akcesoria-do-kuchni-kosze-na-smieci-kosz-pojemnik-na-smieci-duo-21l-curver


18. Do garażu i dla zwięrząt

http://www.twoj-ogrod.com/szufladkipolka-zawieszania-curver-p-290.html
http://www.twoj-ogrod.com/szufladkipolka-zawieszania-curver-p-290.html
http://elkos.com.ua/catalog_item_1632.html
http://elkos.com.ua/catalog_item_1632.html
http://www.kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/printview.php?t=4824&start=0&sid=83dc01e772aee34610b18996ca52a3c8
http://www.kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/printview.php?t=4824&start=0&sid=83dc01e772aee34610b18996ca52a3c8
http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i-ogrod/curver-skrzynka-narzedziowa-pionowa-plus-skrzynka-12.html
http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i-ogrod/curver-skrzynka-narzedziowa-pionowa-plus-skrzynka-12.html
http://archiwum.allegro.pl/oferta/skrzynka-narzedziowa-na-narzedzia-kolkach-curver-i4805489507.html
http://archiwum.allegro.pl/oferta/skrzynka-narzedziowa-na-narzedzia-kolkach-curver-i4805489507.html
http://buy.simply.pl/archive/2013/06
http://buy.simply.pl/archive/2013/06
http://archiwum.allegro.pl/oferta/kuweta-typu-flip-z-filtrem-i-lopatka-dla-kota-xl-i4030628872.html
http://archiwum.allegro.pl/oferta/kuweta-typu-flip-z-filtrem-i-lopatka-dla-kota-xl-i4030628872.html
http://drapak.com.pl/galeria/?drapak-dla-kota-yarro-mini-ufo-tylko-33-zl-najtan
http://drapak.com.pl/galeria/?drapak-dla-kota-yarro-mini-ufo-tylko-33-zl-najtan


19. Meble do ogrodu

http://www.meblobranie.pl/zestaw-corfu-set-curver-brazowy.html
http://www.meblobranie.pl/zestaw-corfu-set-curver-brazowy.html
http://olx.pl/oferta/meble-ogrodowe-corfu-set-curver-CID628-ID53Neb.html
http://olx.pl/oferta/meble-ogrodowe-corfu-set-curver-CID628-ID53Neb.html
http://www.promoceny.pl/detail/stol-wellington-lub-krzesla-corfu-19682/
http://www.promoceny.pl/detail/stol-wellington-lub-krzesla-corfu-19682/
http://taras-balkon.pl/meble-tarasowe-niczym-z-technorattanu/
http://taras-balkon.pl/meble-tarasowe-niczym-z-technorattanu/
http://www.sklepy24.pl/szukaj/meble+ogrodowe+net+meble+ogrodowe+kompostowniki+skrzynie+rega%C5%82y
http://www.sklepy24.pl/szukaj/meble+ogrodowe+net+meble+ogrodowe+kompostowniki+skrzynie+rega%C5%82y
http://kobieta.onet.pl/dom/jak-dbac-o-meble-ogrodowe/e9tsp
http://kobieta.onet.pl/dom/jak-dbac-o-meble-ogrodowe/e9tsp
http://www.leroymerlin.pl/relaks-w-ogrodzie/meble-ogrodowe/serie-mebli-ogrodowych/lezak-ogrodowy-daytona-curver,p207637,l2331.html
http://www.leroymerlin.pl/relaks-w-ogrodzie/meble-ogrodowe/serie-mebli-ogrodowych/lezak-ogrodowy-daytona-curver,p207637,l2331.html


20. Figurki i fontanny do ogrodu

http://figuren-discounter.org/images/Beagl .jpg
http://figuren-discounter.org/images/Beagl .jpg
http://figuren-discounter.org/images/Willi braun z2418.JPG
http://figuren-discounter.org/images/Willi braun z2418.JPG
http://figuren-discounter.org/images/bilder/3693_.jpg
http://figuren-discounter.org/images/bilder/3693_.jpg
http://figuren-discounter.org/images/large/bilder/Z1692.jpg
http://figuren-discounter.org/images/large/bilder/Z1692.jpg
http://figuren-discounter.org/images/large/bilder/4054AB.jpg
http://figuren-discounter.org/images/large/bilder/4054AB.jpg


21.Nawodnienie i sadzonki 

http://www.greenmill.pl/produkt/rekawice-ogrodowe-gr0045
http://www.greenmill.pl/produkt/rekawice-ogrodowe-gr0045
http://www.greenmill.pl/produkt/sekator-profesjonalny-up0060
http://www.greenmill.pl/produkt/sekator-profesjonalny-up0060
http://www.greenmill.pl/produkt/lopatka-up0180
http://www.greenmill.pl/produkt/lopatka-up0180
http://www.greenmill.pl/produkt/pazurki-up0182
http://www.greenmill.pl/produkt/pazurki-up0182
http://www.greenmill.pl/produkt/pila-profesjonalna-up6631
http://www.greenmill.pl/produkt/pila-profesjonalna-up6631
http://www.greenmill.pl/produkt/siewnik-ogrodowy-rotacyjny-gr0033
http://www.greenmill.pl/produkt/siewnik-ogrodowy-rotacyjny-gr0033
http://www.greenmill.pl/produkt/pojemnik-ogrodowy-gr0604-0
http://www.greenmill.pl/produkt/pojemnik-ogrodowy-gr0604-0
http://www.greenmill.pl/produkt/odstraszacz-kretow-gr5105
http://www.greenmill.pl/produkt/odstraszacz-kretow-gr5105
http://www.greenmill.pl/produkt/szybkozlaczka-gb1010c
http://www.greenmill.pl/produkt/szybkozlaczka-gb1010c
http://www.greenmill.pl/produkt/trojnik-gb1015c
http://www.greenmill.pl/produkt/trojnik-gb1015c
http://www.greenmill.pl/produkt/przylacze-gb1150
http://www.greenmill.pl/produkt/przylacze-gb1150
http://www.greenmill.pl/produkt/opaski-zaciskowe-gb1202c
http://www.greenmill.pl/produkt/opaski-zaciskowe-gb1202c
http://www.greenmill.pl/produkt/opaska-zaciskowa-gb1232c
http://www.greenmill.pl/produkt/opaska-zaciskowa-gb1232c
http://www.greenmill.pl/produkt/szybkozlaczka-uniwersalna-gb1600
http://www.greenmill.pl/produkt/szybkozlaczka-uniwersalna-gb1600
http://www.greenmill.pl/produkt/reparator-uniwersalny-gb1603
http://www.greenmill.pl/produkt/reparator-uniwersalny-gb1603
http://www.greenmill.pl/produkt/zraszacz-pulsacyjny-gb2119c
http://www.greenmill.pl/produkt/zraszacz-pulsacyjny-gb2119c
http://www.greenmill.pl/produkt/pistolet-plastikowy-gb2209c
http://www.greenmill.pl/produkt/pistolet-plastikowy-gb2209c
http://www.greenmill.pl/produkt/pistolet-metalowy-gb2307c
http://www.greenmill.pl/produkt/pistolet-metalowy-gb2307c
http://www.greenmill.pl/produkt/sterownik-nawadniania-gbk3504
http://www.greenmill.pl/produkt/sterownik-nawadniania-gbk3504
http://www.greenmill.pl/produkt/rura-irygacyjna-gbl16-50
http://www.greenmill.pl/produkt/rura-irygacyjna-gbl16-50
http://www.greenmill.pl/produkt/zraszacz-rotacyjny-gbmpright
http://www.greenmill.pl/produkt/zraszacz-rotacyjny-gbmpright
http://www.greenmill.pl/produkt/lilia-wodna-duza-czerwona-gw7215
http://www.greenmill.pl/produkt/lilia-wodna-duza-czerwona-gw7215
http://www.greenmill.pl/produkt/mandarynka-gw7302
http://www.greenmill.pl/produkt/mandarynka-gw7302
http://www.greenmill.pl/produkt/sokol-gw7309
http://www.greenmill.pl/produkt/sokol-gw7309
http://www.greenmill.pl/produkt/bocian-gw7317n
http://www.greenmill.pl/produkt/bocian-gw7317n
http://www.greenmill.pl/produkt/zaba-gw7331
http://www.greenmill.pl/produkt/zaba-gw7331
http://www.greenmill.pl/sites/greenmill.pl/files/GWP_1786C.jpg
http://www.greenmill.pl/sites/greenmill.pl/files/GWP_1786C.jpg
http://www.greenmill.pl/produkt/opryskiwacz-ab2010
http://www.greenmill.pl/produkt/opryskiwacz-ab2010
http://www.greenmill.pl/produkt/opryskiwacz-ab3050
http://www.greenmill.pl/produkt/opryskiwacz-ab3050
http://www.greenmill.pl/produkt/opryskiwacz-gb9015
http://www.greenmill.pl/produkt/opryskiwacz-gb9015
http://www.greenmill.pl/produkt/opryskiwacz-ab1005
http://www.greenmill.pl/produkt/opryskiwacz-ab1005
http://www.greenmill.pl/produkt/opryskiwacz-profesjonalny-gb9080
http://www.greenmill.pl/produkt/opryskiwacz-profesjonalny-gb9080
http://www.top-decor.pl/produkt/kwiaty-jadalne-ogorecznik-lekarski-nd11100
http://www.top-decor.pl/produkt/kwiaty-jadalne-ogorecznik-lekarski-nd11100
http://www.top-decor.pl/produkt/zlociszek-wiekuistka-nd40360
http://www.top-decor.pl/produkt/zlociszek-wiekuistka-nd40360
http://www.top-decor.pl/produkt/smagliczka-nadmorska-nd40270
http://www.top-decor.pl/produkt/smagliczka-nadmorska-nd40270
http://www.top-decor.pl/produkt/milek-letni-nd40050
http://www.top-decor.pl/produkt/milek-letni-nd40050
http://www.top-decor.pl/produkt/roza-pachnaca-fd1003
http://www.top-decor.pl/produkt/roza-pachnaca-fd1003
http://www.top-decor.pl/produkt/roza-pachnaca-fd1006
http://www.top-decor.pl/produkt/roza-pachnaca-fd1006
http://www.top-decor.pl/produkt/dziwaczek-cw1670
http://www.top-decor.pl/produkt/dziwaczek-cw1670
http://www.top-decor.pl/produkt/eucomis-cw1631
http://www.top-decor.pl/produkt/eucomis-cw1631
http://www.top-decor.pl/produkt/mieczyk-wielkokwiatowy-cwbb471
http://www.top-decor.pl/produkt/mieczyk-wielkokwiatowy-cwbb471


22.  Grille i akcesoria

http://www.mastergrillparty.pl/produkt/mangal-do-szaszlykow-mg670
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/mangal-do-szaszlykow-mg670
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/grill-podluzny-mg654
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/grill-podluzny-mg654
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/grill-gazowy-mg663
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/grill-gazowy-mg663
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/grill-kociolek-sup412
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/grill-kociolek-sup412
http://www.darkom.pl/grille-betonowe-kominki-ogrodowe?gclid=CjwKEAjw5pKtBRCqpfPK5qXatWYSJABi5kTxBsDOmQ6mJwEUcifzjcz9TEPB03rToXYmv_Na-CfwqBoCdrrw_wcB#lupus
http://www.darkom.pl/grille-betonowe-kominki-ogrodowe?gclid=CjwKEAjw5pKtBRCqpfPK5qXatWYSJABi5kTxBsDOmQ6mJwEUcifzjcz9TEPB03rToXYmv_Na-CfwqBoCdrrw_wcB#lupus
http://www.darkom.pl/grille-betonowe-kominki-ogrodowe?gclid=CjwKEAjw5pKtBRCqpfPK5qXatWYSJABi5kTxBsDOmQ6mJwEUcifzjcz9TEPB03rToXYmv_Na-CfwqBoCdrrw_wcB#ignis-stolik
http://www.darkom.pl/grille-betonowe-kominki-ogrodowe?gclid=CjwKEAjw5pKtBRCqpfPK5qXatWYSJABi5kTxBsDOmQ6mJwEUcifzjcz9TEPB03rToXYmv_Na-CfwqBoCdrrw_wcB#ignis-stolik
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/grill-zeliwny-mg840
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/grill-zeliwny-mg840
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/grill-okragly-sup617
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/grill-okragly-sup617
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/kociolek-mysliwski-mg429
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/kociolek-mysliwski-mg429
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/kociolek-mysliwski-mg629
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/kociolek-mysliwski-mg629
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/zestaw-akcesoriow-sup101
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/zestaw-akcesoriow-sup101
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/zestaw-akcesoriow-mg103
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/zestaw-akcesoriow-mg103
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/miech-mg121
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/miech-mg121
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/ruszt-mg148
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/ruszt-mg148
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/szpikulce-mg137
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/szpikulce-mg137
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/taca-do-grillowania-mg247
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/taca-do-grillowania-mg247
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/ruszt-grillowy-mg252
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/ruszt-grillowy-mg252
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/zestaw-akcesoriow-mg278
http://www.mastergrillparty.pl/produkt/zestaw-akcesoriow-mg278


23. Doniczki

http://www.prosperplast.pl/113-torby
http://www.prosperplast.pl/113-torby
http://www.prosperplast.pl/114-pojemniki
http://www.prosperplast.pl/114-pojemniki
http://www.prosperplast.pl/115-urbi
http://www.prosperplast.pl/115-urbi
http://www.prosperplast.pl/121-massive
http://www.prosperplast.pl/121-massive
http://www.prosperplast.pl/120-beton-collection
http://www.prosperplast.pl/120-beton-collection
http://www.prosperplast.pl/116-rato
http://www.prosperplast.pl/116-rato
http://www.prosperplast.pl/119-chrome-collection
http://www.prosperplast.pl/119-chrome-collection
http://www.prosperplast.pl/118-tubus
http://www.prosperplast.pl/118-tubus


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Firma Parol w swojej działalności kieruje się podstawową zasadą :

,,Słuchać potrzeb klienta”

To dzięki naszym klientom dzisiaj w naszej ofercie mamy kompleksowe 
rozwiązania, pomysły i towary dla wyposażenia i dekoracji każdego 
domu i ogrodu. 

Dla naszych klientów robimy również projekty aranżacji i rozmieszczenia 
proponowanego do sprzedaży towaru na danym obiekcie.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

I Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zbigniew Małek


