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Warszawa, 14 lutego 2018 - Firma 2N-Everpol Sp. z o.o. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu”, dystrybutor w Polsce m.in. tj. marek jak Gimex i 
Flamefield, z przyjemnością informuje o wprowadzeniu do swojej bogatej 
oferty naczyń niemiecką markę KOZIOL.   
 
Firma Koziol to niemiecka firma założona przez dziadka obecnego właściciela - Stephana 
Koziol w 1927 w Erbach, miasteczku położonym koło Frankfurtu nad Menem.  Cały proces 
produkcyjny od projektowania do pakowania naczyń, przebiegający z zachowaniem 
wszystkich obowiązujących norm ochrony środowiska i zdrowia człowieka, ma miejsce w 100 
% w niemieckim Erbach.  
 
Początkowo firma produkowała wyroby z kości słoniowej, „rzeźbiono” ozdoby, guziki, 
grzebienie. Swoim artystycznym korzeniom firma pozostała wierna do dnia dzisiejszego. 
Pomimo tego, ze produkty dzisiaj wytwarzane są z pomocą najnowocześniejszych 
technologii, a tworzywem jest plastik, filozofią firmy pozostało to aby każdy produkt był 
dziełem sztuki opowiadającym jakąś historię i wywołującym uśmiech na twarzy użytkownika. 
Celem uzyskania takiego efektu, firma współpracuje z najwybitniejszymi projektantami 
takimi jak Alessandro Mendini/ Włochy, Robin Platt/ Londyn, Cairn Young/Londyn, Frank 
Person/Niemcy, Ole Palsby/SzwecjaMatteo Thun/ Włochy i wielu innych. 
 
Wesołe, pełne humoru, a przy tym wyjątkowo eleganckie naczynia, pozbawione są 
szkodliwego BPA, a używany do wyrobu plastik jest najbardziej ekologicznym i 
energooszczędnym tworzywem. Wśród bogatej kolekcji znajdują się produkty wyposażenia 
kuchni, łazienki, a także ogrodu. 
 
Fabryka Koziol nazywa siebie „Fabryka szczęścia”, bo tworzenie, produkowanie i obcowanie z 
produktami Koziol czyni ludzi szczęśliwszymi. Zapraszamy do świata produktów Koziol. 

 
 
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, Brax, Helix, Match , Myaudioart, Lector czy Morel, a także produktów z 
kategorii małego AGD marki Blaupunkt. 
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, 
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WEINSBERG, TABBERT, GIMEX, FLAMEFIELD, KOZIOLoraz 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.centrumcaravaningu.pl i www.everpol.pl.  
  
Dane rejestrowe: 
2N-Everpol Sp. z o.o. 
02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A 
NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987 
 
Kontakt dla mediów: 
Katarzyna Dokowicz 
Marketing & PR Manager 
kom. +48 519 141 499 
e-mail: katarzyna.dokowicz(at)everpol.pl 
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