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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Warszawa, 2 marca 2018 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 
wyłączny dystrybutor marki Prime3, wprowadza do oferty 
golarkę męską SRS11 oraz trymer wielofunkcyjny STR11. 
 
Urządzenia takie jak golarka elektryczna i trymer wielofunkcyjny to obowiązkowe 
urządzenia każdego mężczyzny, który dba o swój schludny wygląd i dla którego 
ważne jest, aby golenie było dokładne, szybkie i komfortowe. 

Golarka męska SRS11 oferowana przez markę Prime3 posiada trzy niezależne 
głowice pierścieniowe dopasowujące się do kształtu twarzy, co gwarantuje efektywne 
golenie. Dzięki wysuwanemu trymerowi i podwójnych pierścieniach tnących 
użytkownik precyzyjnie zadba o każdy detal swojej brody, niezależnie czy jest krótsza 
czy dłuższa. Wysokiej jakości akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy pozwala na 
godzinę użytkowania urządzenia. Akumulator nie jest obciążony efektem pamięci, nie 
wymaga formatowania, a dzięki temu nie traci tak szybko swojej maksymalnej 
pojemności. Profilowany korpus urządzenia zapewnia prawidłowy chwyt maszynki 
podczas całego procesu golenia, a jego niska waga dopełnia komfortu obsługi. 

Trymer wielofunkcyjny STR11, dzięki pięciu wymiennym głowicom do 
podcinania, golenia i strzyżenia pozwoli poradzić sobie z niesfornym zarostem czy 
włosami. W uzyskaniu pożądanego efektu fryzury pomogą nam cztery wymienne 
końcówki do regulacji długości strzyżenia 3mm, 6mm, 9 mm oraz 12 mm. Zawsze 
wtedy, kiedy niezbędne jest nadanie kształtu brodzie z pomocą przyjdzie końcówka 
trymera z możliwością regulacji długości strzyżenia (od 3 do 5 mm) stworzona do jej 
stylizacji. W zestawie znajduje się także trymer do uszu i nosa, brwi oraz mini golarka 
foliowa. Wszystko to daje nam w pełni wyposażony zestaw do pielęgnacji. 

Urządzenia marki Prime3 z pewnością przypadną do gustu każdemu mężczyźnie. 

 

- KONIEC – 
 
 

O firmie 2N-Everpol. 
Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji opon, felg i kilku auto serwisów 
na terenie województwa mazowieckiego. Firma jest wyłącznym dystrybutorem najlepszych w swoich 
dziedzinach producentów branży elektroniki użytkowej tj. Blaupunkt, Clarion, Audiomedia, Prime3, 
Brax, Helix, Match , Myaudioart, Lector oraz Morel. 
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu” w Tomicach k/Warszawy, jako największe centrum caravaningowe w 
Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. HOBBY, MORELO, WEINSBERG, TABBERT, 
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GIMEX, FLAMEFIELD, KOZIOL oraz dystrybutorem marek MOVERA, FRANKANA , REIMO, DOMETIC, 
ISABELLA, VENTURA, KNAUS.  
Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje prestiżowe wyróżnienie w postaci Gazeli 
Biznesu, przez co trafiła do elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej rozwijających się firm 
w Polsce. W roku 2017 firma kolejny raz dołączyła do zaszczytnego grona firm wyróżnionych 
„Diamentem Forbesa”. 
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.  
  
Informacja prasowa: 
Katarzyna Dokowicz 
PR & Marketing Manager 
Katarzyna.dokowicz(at)Everpol.pl 
tel. +48 519 141 499 
 
Dane rejestrowe: 
2N-Everpol Sp. z o.o. 
02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A 
NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987 
 
Biuro handlowe: 
ul. Polna 6 
05-500 Chyliczki 

http://www.prime3.eu/
http://www.everpol.pl/

