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Szanowni Państwo.
Dążąc do coraz lepszego spełnienia Państwa oczekiwań i wymagań niezmiernie miło
mi przedstawić Państwu nasza ofertę na wyposażenie Państwa hotelu w kapcie hotelowe
oraz przedstawić krótko naszą ofertę handlową.
Specjalizujemy się w wyposażaniu obiektów hotelowych, SPA oraz produkcji galanterii
pościelowej i gastronomicznej, ręczników, szlafroków, oraz kapci hotelowych, gadżetów
reklamowych. Ponadto wykonujemy pełną wizualizację reklamową obiektów.
W segmencie HOTELE & SPA Resort mogą znaleźć Państwo następujące grupy asortymentowe:

www.artykulyhotelowe.pl – www.szlafrokihotelowe.pl – www.kosmetykihotelowe.pl
www.kapciehotelowe.pl - www.poscielhotelowa.eu
Komplety pościelowe bawełniane zwykłe, adamaszkowe lub satynowe Narzuty żakardowe do 340cm szer.
do 240 cm szerokości. www.poscielhotelowa.eu
Pościel bawełnianą do SPA, kolorową, barwioną kadziowo, z Kapcie fizelinowe, Kapcie SPA,
przeznaczeniem do gotowania www.poscielhotelowa.eu
Komplety pościelowe z polikottonu zapewniając oszczędności dla Bogaty wybór eleganckiej konfekcji
hotelu na trwałości pościeli i ekonomii prania
stołowej
Ręczniki hotelowe o gramaturach od 400 – 670 g/m2.

Szlafroki frotte www.szlafrokihotelowe.pl

Podkłady na materac wykonane są z polikottonu pokrytego PCV (59% Regeneracja ręczników hotelowych,
PCV - 41 % bawełna frotte)
NOWOŚĆ: Kapcie hotelowe frotte z logo, na grubej podeszwie, Kapcie fizelinowe.
NOWOŚĆ: Jednorazowe komplety kosmetyczne z logo hotelu do recepcji hotelowych dla gości.

Więcej : www.kosmetykihotelowe.pl
W
segmencie
REKLAMA
mogą
znaleźć
Państwo
następujące
grupy
asortymentowe:
www.bilbordyreklamowe.eu – www.wizytowniki-reklama.pl Ekskluzywne wizytowniki skórzane i metalowe,
koszulki polo, T-shirt z logo, plakaty, kalendarze, wizytówki, roll up, banery oraz bilbordy przestrzenne
W segmencie PROJEKTY UNIJNE wspieramy Państwa swoją wiedzą w przygotowywaniu:
Projektów inwestycyjnych i szkoleniowych z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,
RPO, LEADER, UE, PFRON, i innych źródeł krajowych.
Projektów na pozyskanie środków zewnętrznych na imprezy szkoleniowe i rekreacyjne realizowane na terenie
Państwa Hotelu.
W segmencie KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE HOTELI & SPA RESORT oferujemy:
Wysokiej jakości kadrę, która w pełni wspomoże wyposażyć Państwa obiekty wykorzystując najlepsze źródła
dostawców krajowych i zagranicznych stosując dewizę “Wysoka jakość za rozsądną cenę”.
Nasze wyroby dostarczamy do takich sieci hotelowych jak np. Sofitel, Novotel, HP Plaza oraz innych
hoteli, pensjonatów, uzdrowisk i sanatoriów. Bardzo prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą

Łącząc wyrazy szacunku.
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