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Jest nam niezmiernie miło poinformować, że norweska firma Krabat ma już  swoje
przedstawicielstwo w Polsce. Cieszymy się tym bardziej, że byliśmy  pierwszym medium w
Polsce informującym o niezwykłej jakości i  innowacyjności produktów firmy Krabat!
Wielokrotnie pisaliśmy o firmie  na naszym portalu, prezentując kolejne, błyskotliwe rozwiązania
 proponowane przez założyciela i jednocześnie tatę chłopca z porażeniem  mózgowym
Tom-Arne Solhaug. Sprzęt Krabat słynie z najwyższej jakości  i dbałości o szczegóły.
Projektowany jest z myślą o dzieciach i dla  dzieci. Trzymamy kciuki za poczynania w Polsce.
Będziemy bacznie je  śledzić z nadzieją na współpracę i prezentację sprzętu w Lublinie, a 
potem w Kazimierzu nad Wisłą. Tom - gratulacje przedstawicielstwa, o które  tak długo
walczyłeś. 

Kasia Łukasiewicz    
Informacja prasowa: 
1 kwietnia 2012r firma BG BHU ? Medyczny Dla Dzieci.pl została  oficjalnym przedstawicielem
na Polskę norweskiej firmy Krabat AS ?  producenta unikalnego sprzętu rehabilitacyjnego dla
dzieci  niepełnosprawnych. 
Produkty tej firmy to najwyższy standard na świecie. Innowacyjne  rozwiązania technologiczne,
prostota obsługi, futurystyczne wzornictwo,  aktywna rehabilitacja to tylko część dowodów na to,
że pacjenci  otrzymują sprzęt dotychczas w Polsce niespotykany. Zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych do zapoznania się z ofertą produktów Krabat AS na  stronie przedstawiciela 
www.medycznydladzieci.pl

 Wielokrotnie nagradzany na światowych targach, innowacyjny sprzęt  rehabilitacyjny dla dzieci
niepełnosprawnych marki Krabat AS wreszcie  dostępny również Polsce. W tym roku firma BG
BHU Medyczny Dla Dzieci.pl  została oficjalnym przedstawicielem norweskiego producenta,
który  zrewolucjonizował podejście do produkcji sprzętu rehabilitacyjnego dla  najmłodszych
pacjentów.  Najwyższej jakości wzornictwo, innowacyjne  rozwiązania technologiczne oraz
prostota obsługi spowodowały, że  produkty Krabata błyskawicznie podbiły europejski rynek. 
Pomysłodawcą produktów i założycielem firmy Krabat jest Tom-Arne  Solhaug tata chłopca
chorego na MPD. Jego potrzeba zapewnienia synowi  najlepszego sprzętu rehabilitacyjnego
doprowadziła do wyprodukowania  urządzeń, które bardzo szybko zostały laureatami cenionych
w świecie  nagród jak Rehacare i Reddot. Szczegółowe informacje o produktach  dostępne na
stronie przedstawiciela Medyczny Dla Dzieci.pl
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