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♦ SOWAN PREMIUM  

przesuwne ściany 
akustyczne Rw,P 59 dB 

 

♦ SOWAN GREEN LINE   

DGNB & LEED standard  

 

♦ SOWAN GLASS    
akustyczne szklane  

ściany mobilne 
 

♦ SOWAN SWG  
składane ściany 
akustyczne  
 

♦ SOWAN VISIOLINE 

przesuwne ściany szklane 

 

♦  SOWAN FIXLINE 
systemowe przeszklenia 

stałe 

 

♦ SOWAN PROTECT 
ściany systemowe p-poż 
EI-30 ; EI-60  

  

♦ SOWAN ACUSTIC 
perforowane panele 

akustyczne   
 

♦ KABINY  SANITARNE 
ścianki systemowe  

 

♦ STOLARKA  

DOSTAWA, MONTAŻ  
     tylko  Autoryzowane    
             Grupy  

             Montażowe  
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Legionowo, dn. 17.09.2016  

Africa Fashion Week Warsaw – Experience Africa 

PATRONAT HONOROWY : 

Jego Ekscelencja Dr. Samuel Wodi Jimba – yły am asador Nigerii w Pols e.   
 

Szanowni Państwo, 
 

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informuję o pionierskim przedsięwzięciu jakim jest „Africa 

Fashion Week Warsaw – Experience Africa” :  http://africafashionweekwarsaw.com                                                                          

W imieniu organizatorów i własnym zapraszam do wzięcia udziału w pierwszej edycji tego ze 
wszech miar pożytecznego przedsięwzięcia. 

Powinnością ludzi XXI wieku jest podejmowanie działań łączących kraje i kontynenty ponad 
wszelkimi podziałami: wyznaniowymi, kulturowymi, koloru skóry … 

Koloryt i bogactwa Afryki fascynowały nas zawsze – teraz Ci, którzy są rdzennymi Afrykanami, a 
żyją i mieszkają w naszym kraju - przybliżają nam nie tylko modę, muzykę, jedzenie, taniec, 
sztukę…  

AFWW - Experience Africa to również kolejna, bardzo konkretna, szansa na 

nawi zanie kontaktów praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. Nie musisz jechać w 
nieznane. To oni – żyj cy w Polsce ludzie z Afryki, nasi znajomi i przyjaciele, dzi ki swojej 
determinacji, talentom, do wiadczeniu oraz posiadanym bezpo rednim kontaktom, 

pomagaj  w tworzeniu bezpo rednich kontaktów biznesowych – wiarygodnych pomostów 
pomi dzy firmami.  

Głęboko wierzę w tę inicjatywę, wierzę w tych pracowitych, ambitnych, pełnych zapału i 
utalentowanych młodych ludzi. 

Organizatorom życzę osiągnięcia spektakularnego sukcesu, a uczestnikom współtworzenia historii 
– nowego pięknego przedsięwzięcia na kulturowej i biznesowej mapie Polski. 

Wybierz si  z nami w podróż do egzotycznej Afryki ZOSTA  CZ CI  AFWW - 

niezapomnianego pierwszego tygodnia mody i kultury afryka skiej w Warszawie.  

Tym razem to niedaleko – tuż, tuż… ! 

W imieniu firmy SOWAN Interior System – Sponsora Generalnego AFWW zapraszam na 

event, który odbędzie się w dniach 1-2 października 2016. 

Z poważaniem, 

 

Andrzej Daniluk  

Prezes Zarządu 
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