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Największa w Polsce Mensa Home już otwarta
Na imponującej powierzchni blisko 1000 m2 otwarto Mensa Home – kolejny w Starym
Browarze unikalny koncept z wyposażeniem domu i kuchni.
Jego wyjątkowość to nie tylko niezwykłe jak na sklep, który oferuje porcelanę, szkła, sztućce
i inne elementy wyposażenia kuchni i jadalni rozmiary. To przede wszystkim autorska
formuła wymyślona przez jego właścicieli - Joannę i Krzysztofa Kowalików, prawdziwych
autorytetów i znawców branży, którzy swoje wieloletnie doświadczenie przekładają na
ciekawy asortyment w bardzo dobrych cenach. Znajdziemy tu najnowsze kolekcje, klasyki
i egzemplarze kolekcjonerskie takich marek jak Villeroy & Boch, Rosenthal, Versace,
Wedgwood, Bentley, Emile Henry, Churchill, ASA Selection, WMF, Bodum, Brabantia,
Wesco, Peugeot, Kyocera, Lampe Berger Paris, Nachtmann i Leonardo.
Choć marki dostępne w Mensa Home należą do najbardziej luksusowych, ich wielbiciele
zauważą, że ceny, które znajdą w salonie w Starym Browarze, są atrakcyjne. To zasługa
m.in. wspomnianej wcześniej ugruntowanej pozycji na rynku właścicieli Mensa Home.
Ich sklepy działają już w Krakowie i Wrocławiu, jednak ten w Starym Browarze jest
największy i z pewnością stanie się ważnym przystankiem dla poszukujących
prezentów okolicznościowych, ślubnych oraz celem podróży dla niejednego
wielbiciela porcelany i kuchennych gadżetów z całej Polski. Wśród tysięcy produktów –
od najbardziej klasycznych i eleganckich przez nowoczesne, zabawne, po krótkie serie
sygnowane przez gwiazdy - można tu znaleźć prezent dosłownie dla każdego.
Mensa Home w swoim koncepcie dużą wagę przykłada także do ekspozycji produktów,
dzięki czemu łatwiej podjąć decyzję nawet przy zakupie bardzo złożonego serwisu, a także
do obsługi, świetnie znającej asortyment i najnowsze trendy w branży home decor.
Otwarcie największych w Wielkopolsce salonów Mensa Home oraz House & More
(w grudniu 2014), razem z obecnymi tu Zara Home, Home & You, Duka, Studio Retro,
Boutique Perrot, Kolorowa Kuchnia, Carre Blanc oraz Sony, Samsung Brand Store, Denon
i RTV Euro AGD sprawia, że Stary Browar jest wyjątkową i wyróżniającą się na tle innych
centrów destynacją branży home fashion w Polsce.
Mensa Home znajduje się w części Pasaż Starego Browaru, na parterze, obok Almy.
Zajmuje powierzchnię 996 m2.
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