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szycie
na miarę

Istnieje możliwość wykonania 
obrusów niezszywanych w szer. 
do ok. 320 cm.

Ekonomo
Biała, gładka, ekonomiczna kolekcja obrusowa. 
Dzięki odpowiedniej proporcji bawełny i poliestru, 
są łatwe w pielęgnacji i wyjątkowo wytrzymałe. 
Świetnie prezentują się na stole.

Nowość: Gotowe serwetki z importu 50/50 cm z 
zakładem w rożek 2x2 cm, dostępne od zaraz. 

Opis techniczny:
» 50% poliester, 50% bawełna, adamaszek 
   (satynowo-atłasowy), gramatura ok. 220 g/m².
» Szyte na zakładkę (serwety 1 cm, obrusy i bieżniki 
   2 cm, okrągłe z lamówką).
» Szerokość materiału do 320 cm.

gładkie

2010
EXPRESS:

Serwety z 

zakładem  w 

rożek

Gładkie

Wymiary po
 praniu (ok.)

Cena/szt. 
(netto)

Wymiary po
 praniu (ok.)

Cena/szt. 
(netto)

30/30 cm 2,65 zł 140/140 cm 29,51 zł

40/40 cm 3,84 zł 140/180 cm 36,48 zł

50/50 cm 5,60 zł 140/200 cm 39,96 zł

50/50 cm
  medałkaz z

w rożek
3,99 zł

140/230 cm 45,19 zł

240/240 cm 79,99 zł

90/90 cm 14,36 zł 300/300 cm 106,18 zł

50/140 cm 13,84 zł Ø 300 cm 119,89 zł

2010
od

2,65 zł

Albany
Kolekcja Albany posiada wszystkie cechy dobrej, podstawowej konfekcji 
obrusowej.
Przyciągająca świeżość barw oraz duży wybór standardowych wymiarów, 
w połączeniu z atrakcyjną ceną sprawiają, że jest to najprawdopodobniej 
najlepsza oferta obrusowa na polskim rynku.

Gęsty, satynowo-atłasowy splot i dwukrotnie wzmocniona struktura 
materiału, utrzymują połysk i elegancki wygląd nawet po kilkuset cyklach 
prania.

Gładkie

Wymiary po
 praniu (ok.)

Cena/szt. (netto)

biały kolor

30/30 cm 3,56 zł 4,30 zł

40/40 cm 5,32 zł 6,51 zł

50/50 cm 7,99 zł 9,99 zł

90/90 cm 21,93 zł 28,11 zł

50/140 cm 20,74 zł 26,37 zł

140/140 cm 47,18 zł 61,58 zł

140/180 cm 58,93 zł 77,23 zł

140/200 cm 64,81 zł 84,99 zł

140/230 cm 73,62 zł 96,80 zł

240/240 cm 134,24 zł 178,53 zł

300/300 cm 180,99 zł 241,26 zł

Ø 300 cm 192,85 zł 252,27 zł

             biały              kość słoniowa            szampan                  złoty              brzoskwiniowy        srebrnoszary            wrzosowy              bordowy                 mokka

Opis techniczny:
» 100% bawełna, adamaszek (satynowo–atłasowy),
   gramatura ok. 205 g/m².
» Osnowa i wątek z nitki wielokrotnej, merceryzowanej,
   optycznie rozjaśnionej.
» Pasek dekor: 2 tkane brzegi, 2 brzegi szyte na zakładkę.
» Gładki deseń: szyte na zakładkę (serwety 1 cm, obrusy i bieżniki 
   2 cm, okrągłe z lamówką).
» Istnieje możliwość wykonania obrusów niezszywanych
   w szer. do 300 cm.

gładkie

pasek dekor

wrzosowy / biały

mokka / kość słoniowaszycie
na miarę

Pasek dekor

Wymiary po
 praniu (ok.)

Cena/szt. (netto)

biały kolor

40/40 cm 3,21 zł -

50/50 cm 3,89 zł 6,43 zł

80/80 cm 9,26 zł 15,25 zł

90/90 cm 13,99 zł -

100/100 cm 14,68 zł 23,37 zł

40/130 cm 11,91 zł 17,64 zł

130/130 cm 26,90 zł 39,49 zł

130/170 cm 34,65 zł 51,47 zł

130/190 cm 38,87 zł 57,71 zł

130/220 cm 46,68 zł 66,99 zł

130/280 cm 61,61 zł 86,81 zł

140/140 cm 36,54 zł -

140/180 cm 46,99 zł -

140/200 cm 52,35 zł -

140/230 cm 59,54 zł -

210/210 cm 70,31 zł -

240/240 cm 87,99 zł -
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szycie
na miarę

jasne kolory:                    średnie kolory:  mocne kolory:

           biały                                kość słoniowa           szampan             cappuccino          srebrnoszary                           grafitowy               fioletowy                  czarny 

Corona:

60°

Opis techniczny:
» 60% poliester, 40% bawełna, adamaszek (satynowo-atłasowy), gramatura ok. 206 g/m².
» Szyte na zakładkę (serwety 1 cm, obrusy i bieżniki 2 cm, okrągłe z lamówką).
» Szerokość materiału do 320 cm.

Corona - motyw roślinny
Efektowna kolekcja obrusowa z mieszanki (bawełna i poliester). Tkanie z 
białej i kolorowej przędzy sprawia, że wzór jest wyrazisty z delikatnym 
połyskiem. Niepowtarzalna paleta barw nada każdej restauracji 
ekstrawagancji. Wszystko to składa się na idealne rozwiązanie 
efektownej dekoracji stołu.

Corona (srebrnoszary)

Wymiary po
 praniu (ok.)

Cena/szt. (netto)

biały
jasne 
kolory

średnie 
kolory

ciemne 
kolory

30/30 cm 3,55 zł 3,85 zł 3,97 zł 4,30 zł

40/40 cm 5,30 zł 5,79 zł 5,97 zł 6,51 zł

50/50 cm 7,99 zł 8,86 zł 9,16 zł 9,99 zł

90/90 cm 21,83 zł 24,37 zł 25,31 zł 28,12 zł

50/140 cm 20,65 zł 22,98 zł 23,83 zł 26,39 zł

140/140 cm 46,92 zł 52,86 zł 54,99 zł 61,59 zł

140/180 cm 58,60 zł 66,14 zł 68,93 zł 77,24 zł

140/200 cm 64,44 zł 72,78 zł 75,87 zł 84,99 zł

140/230 cm 73,19 zł 82,75 zł 86,28 zł 96,79 zł

240/240 cm 133,41 zł 151,67 zł 158,43 zł 178,53 zł

300/300 cm 179,90 zł 204,72 zł 213,90 zł 241,24 zł

Ø 300 cm 191,72 zł 216,21 zł 225,26 zł 252,22 zł

Clovis
Gładkie obrusy Clovis o bogatej palecie barw, to idealny pomysł na stylowe 
wnętrze. Dzięki odpowiedniej proporcji bawełny i poliestru są wyjątkowo 
wytrzymałe i łatwe w pielęgnacji.
Dodatkowym atutem tkaniny na obrusy Clovis jest fakt, że jej szerokość jest 
większa niż 300 cm. Pozwala to na realizację zamówień na duże okrągłe 
obrusy na stoły bankietowe.

               biały          kość słoniowa            waniliowy                       bordowy            czekoladowy

        jasny kolor:      średni kolor:    bardzo mocne kolory:

szycie
na miarę

gładkie

kolor
60°

biały
90°

Wiele innych kolorów na zapytanie:

Opis techniczny:
» 50% bawełna, 50% poliester, adamaszek (satynowo-atłasowy), 
   gramatura ok. 247 g/m².
» Gładki deseń.
» Szyte na zakładkę (serwety 1 cm, obrusy i bieżniki 2 cm, okrągłe  
   z lamówką).
» Szerokość materiału do 320 cm.

Wymiary po 
praniu (ok.)

Cena/szt. (netto)

biały
jasny 
kolory

średni 
kolory 

ciemne 
kolory

30/30 cm 3,27 zł 3,76 zł 3,99 zł 4,48 zł

40/40 cm 4,84 zł 5,63 zł 5,99 zł 6,80 zł

50/50 cm 7,31 zł 8,66 zł 9,31 zł 10,65 zł

90/90 cm 19,60 zł 23,75 zł 25,73 zł 29,85 zł

50/140 cm 18,68 zł 22,40 zł 24,21 zł 27,97 zł

140/140 cm 41,73 zł 51,41 zł 55,99 zł 65,67 zł

140/180 cm 51,99 zł 64,31 zł 70,18 zł 82,42 zł

140/200 cm 57,14 zł 70,76 zł 77,25 zł 90,79 zł

140/230 cm 64,84 zł 80,43 zł 87,85 zł 103,36 zł

240/240 cm 117,65 zł 147,50 zł 161,73 zł 191,42 zł

300/300 cm 156,75 zł 196,84 zł 215,95 zł 255,83 zł

Ø 300 cm 169,99 zł 209,99 zł 229,24 zł 268,97 zł
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Materiały łatwe w pielęgnacji
Prezentujemy linię materiałów pokrytych teflonem Du Pont. Teflon®

Only by DuPont

Mauna
Gładkie obrusy wykonane z plamoodpornej satyny w klasycznych barwach nadadzą elegancji każdemu wnętrzu. Tkanina ma szerokość większą niż 300 cm, co pozwala na 
wykonanie dużych, okrągłych obrusów.

Opis techniczny:
» 100% poliester, gramatura ok. 215 g/m².
» Pokryta te�onem.
» Szerokość materiału do 320 cm.

           biały                  kremowy

szycie
na miarę

Wymiary 
(ok.)

Cena/szt.
(netto)

30/30 cm 3,37 zł

40/40 cm 4,99 zł

50/50 cm 7,59 zł

90/90 cm 20,45 zł

50/140 cm 19,40 zł

140/140 cm 43,72 zł

140/180 cm 54,53 zł

140/200 cm 59,94 zł

140/230 cm 67,99 zł

240/240 cm 123,79 zł

300/300 cm 164,99 zł

Ø 300 cm 181,99 zł

Lanai (lniany)

Lanai
Zaskakuje nieprzeciętną strukturą, przypominającą len.

Opis techniczny:
» 60% bawełna, 40% poliester,
   gramatura ok. 230 g/m².
» Pokryta te�onem.
» Szerokość materiału do 160 cm.

    biały            kość słoniowa        czerwony         czekoladowy           morski

     lniany               beżowy           szarobeżowy       srebrnoszary        grafitowy

2010NOWE
KOLORY

Wymiary 
(ok.)

Cena/szt.
(netto)

38/50 cm 5,99 zł

50/50 cm 6,93 zł

77/77 cm 13,99 zł

50/140 cm 16,50 zł

140/140 cm 41,72 zł

140/180 cm 52,33 zł

140/200 cm 57,64 zł

140/230 cm 65,60 zł

160/160 cm 47,83 zł

160/220 cm 63,86 zł

Ø 160 cm 56,15 zł
szycie

na miarę
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Świeża wiosenno-letnia tkanina, w zielono białą, 
drobną krateczkę. Można z niej uszyć zupełnie 
wszystko.

San Marino

Opis techniczny:
» 65% poliester, 35% bawełna, gramatura ok. 150 g/m².
» Szerokość materiału do 150 cm.
» Obrusy: konfekcja z 1x1 cm zakład.

60°

szycie
na miarę

Wymiary po 
praniu (ok.)

Cena/szt.
(netto)

90/90 cm 11,69 zł

45/140 cm 9,64 zł

140/140 cm 18,29 zł

Bawaria - Tradycyjna kratka
Obrusy w kratę to idealny pomysł na tradycyjne wnętrze. Świetnie 
sprawdzą się w miejscach z domowym jedzeniem, pizzeriach i ogródkach 
letnich. Dzięki odpowiedniej proporcji bawełny i poliestru są wyjątkowo 
wytrzymałe i łatwe w pielęgnacji.

Opis techniczny:
» 50% bawełna, 50% poliester,
   gramatura ok. 186 g/m².
» Barwiony indantrenowo.
» Kratka 8x8 lub 20x20 mm.
» Szyte na zakładkę (serwety 1 cm, obrusy i bieżniki 
   2 cm).
» Szerokość materiału do 160 cm.

szampan

60°

  czerwony (8 mm)     granatowy (8 mm)

 czerwony (20 mm)   granatowy (20 mm)  brązowoszary (20 mm)

Wymiary 
(ok.)

Cena/szt.
(netto)

30/30 cm 4,99 zł

40/40 cm 7,99 zł

38/50 cm 9,41 zł

70/70 cm 17,81 zł

50/140 cm 25,99 zł

140/140 cm 60,74 zł

140/180 cm 76,15 zł

140/200 cm 83,86 zł

140/230 cm 95,43 zł
szycie

na miarę

Ten niezwykle wytrzymały podkład jest odporny na gorące naczynia, które dotychczas niszczyły blaty stołów. Jest łatwy w utrzymaniu, bo 
większość plam i zabrudzeń można usunąć ścierką. Wysoka gramatura i specjalna, antypoślizgowa powierzchnia powodują, że całe nakrycie leży 
stabilnie. Produkt niemieckiej jakości, która służy latami nawet w trudnych warunkach gastronomicznych.

Można zapomnieć o nieprzyjemnym dźwięku uderzających naczyń bądź sztućców, gdyż Haiti sprawdza się również jako wybitny wyciszacz, 
niwelując każdy hałas. Dodatkowo chroni stół i zastawę przed zarysowaniami bądż innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Podkład pod obrus Haiti - to wielozadaniowy ochraniacz na stół

Opis techniczny: 
» 100% poliester, grubość ok. 2,2 mm, gramatura ok. 700 g/m².
» Pokryty obustronnie pianką zabezpieczającą z PVC.

60°

2010
NASZ
BEST-
SELLER

Możliwe inne wymiary:

Specjalnie dla Państwa 
oferujemy usługę cięcia pod 
wskazany wymiar.
Za docięcie doliczamy 1 zł do 
mb.

Szer. Opak. Cena/mb.
(netto)

85 cm

20 m

27,22 zł

110 cm 35,22 zł

135 cm 43,22 zł

170 cm 67,99 zł

220 cm 87,99 zł
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Zaskakuje nieprzeciętną strukturą, przypominają-
cą len. Pokryty teflonem (DuPont).

Opis techniczny:
» 60% bawełna, 40% poliester,
   gramatura ok. 230 g/m².

Materiał Lanai

Teflon®

Only by DuPont   biały    kość słoniowa  czerwony czekoladowy  morski

    lniany      beżowy  szarobeżowy  srebrnoszary  grafitowy2010NOWE
KOLORY

2010
od

20,99
zł/mb

       biały             szampan        bordowy     czekoladowy

ciemny zielony ciemny niebieski  grafitowy        czarny

Wyjątkowo niemnący, bardzo łatwy w pielęgnacji 
materiał poliestrowy. Tkanina antyelektrostatycz-
na. Świetnie prezentująca się, zarówno jako 
falbana dekoracyjna jak i pokrowiec na krzesło.

Opis techniczny:
» 100% poliester, gramatura ok. 184 g/m².

Materiał Panama

2010
od

16,39
zł/mb

     biały       stare złoto     latte     czekoladowy grafitowy

Idealne rozwiązanie na przyjęcia i bankiety. 
Produkty wykonane z materiału Flint są łatwe w 
pielęgnacji. Dodatkowym atutem tej tkaniny jest 
jej elastyczność i bogata kolorystyka.

Opis techniczny:
» 100% poliester, gramatura ok. 160 g/m².

Materiał Flint 60°

Wiele innych kolorów na zapytanie:

2010
od

11,49
zł/mb

Falbany do stołów (Skirting)
Nieważne - bufet, bankiet, konferencja bądź wesele, nasze falbany 
dają szczęścia wiele...

A tak na poważnie, dzięki szerokiej gamie specjalnie wyselekcjono-
wanych materiałów, kolorów i wariantów marszczeń, każdy dobierze 
odpowiedni model do swoich potrzeb.
Jest to elegancka i wyszukana ozdoba, która zaspokoi nawet najbar-
dziej wygórowane wymagania.
Posiada przyszyty miękki rzep, dzięki któremu można w łatwy sposób 
przymocować ją do stołu.

Jako uzupełnienie oferty proponujemy niezbędne dodatki, które 
ułatwiają użytkowanie falban.

Panama, fałda plisa
(ciemny niebieski)

Flint, diament (czekoladowy)

Panama (szyta na prosto)

Panama, kontrafałda
(ciemny zielony)

2010NOWA 

WERSJA



Taśma rzepowa
Rzep twardy samoklejący.
szer. taśmy: 25 mm

Wieszak Rio
Pomaga w przechowywaniu 
falban bez zagnieceń, 
oszczędzając miejsce. 
Odpowiedni do ok. 7 mb. 
skirtingu.

Wieszak Sao Paulo
Zaciskowy wieszak na 
skerting. Odpowiedni do 
ok. 3,5 mb. skirtingu. 
Szerokość ok. 36 cm.

35,00 zł/25 m19,22 zł/szt.13,79 zł/szt.

Klips H:
Nadaje się do przywiesza-
nia draperii oraz łączenia 
lub nakładania falban.

Cena/szt. (opak. 5 szt.):
2,61 zł

Klipsy i dodatki do falban

Klipsy A, D, E:
Idealnie dobrane do 
grubości blatu stołu, 
gwarantują minimalną 
widoczność i mocny chwyt.

Klipsy G, K:
Fleksyjny kształt, pozwala 
dopasować się klipsom do 
rożnych grubości blatów.

Klips F:
Klips uniwersalny, 
pasujący na prawie każdy 
stół standardowy.

Na grubość blatu stołu:
A: 14,5 – 17,5 mm
E: 15 – 20 mm
D: 21 – 26 mm

Na grubość blatu stołu:
G: 25 – 45 mm
K: 12 – 25 mm

Na grubość blatu stołu:
10 – 40 mm

Cena/szt. (opak. 10 szt.):
1,82 zł

Cena/szt. (opak. 10 szt.):
1,99 zł

Klips C:
Rozwiązanie na stoły 
zabudowane od dołu.

Klips V:
Klips specjalny, na bardzo 
grube blaty stołów.

Na grubość blatu stołu:
15 – 110 mm

Na grubość blatu stołu:
45 – 90 mm

Cena/szt. (opak. 10 szt.):
6,16 zł

Cena/szt. (opak. 10 szt.):
3,05 zł

Cena/szt. (opak. 10 szt.):
3,05 zł

Cena/szt. (opak. 10 szt.):
1,99 zł

Na grubość blatu stołu:
15 – 20 mm

Klips B
Rozwiązanie na stoły 
zabudowane od dołu.

10 cm rzep

idealna długość skirtingu:
obwód stołu plus 10 cm

skirting
rzep twardy
klips H

stół

idealna długość 
skirtingu:

obwód stołu plus 10 cm
(3,14 * średnica + 10cm)

łączenie skirtingów

co 20-25 cm

mocowanie
dłuższego skirtingu

Klipsy to szybki i prosty sposób na przywieszenie falbany do stołu, bez uszkodzenia blatu. 
Wykonane ze specjalnego, bardzo trwałego tworzywa, z przyklejonym twardym rzepem. 
Rekomendowany odstęp między klipsami, to 20 – 25 cm (około 5 klipsów na metr).

Ceny na standardowe rozmiary:Ceny na metr bieżący:

Wysokość
skirtingu

Cena/mb. 
(netto) Cena/mb. marszczony (netto)

bez
zmarszczek Fałda plisa Kontrafałda Fałda diament

SKIRTINGI Z MATERIAŁU FLINT:

1- 72 cm 12,49 zł 21,85 zł 24,98 zł 27,14 zł

(standard) 73 cm 11,49 zł 20,85 zł 23,84 zł 26,00 zł

74 - 160 cm 17,49 zł 30,90 zł 35,26 zł 37,42 zł

SKIRTINGI Z MATERIAŁU PANAMA:

1- 72 cm 17,49 zł 27,64 zł 31,56 zł 33,72 zł

(standard) 73 cm 16,39 zł 26,11 zł 29,82 zł 31,98 zł

74 - 160 cm 27,49 zł 41,42 zł 47,22 zł 49,38 zł

SKIRTINGI Z MATERIAŁU LANAI:

1- 72 cm 22,49 zł 39,84 zł 45,42 zł -

(standard) 73 cm 20,99 zł 37,20 zł 42,42 zł -

74 - 160 cm 36,49 zł 63,60 zł 72,42 zł -

Wysokość/
długość:

Cena/mb. 
(netto) Cena/mb. marszczony (netto)

bez
zmarszczek Fałda plisa Kontrafałda Fałda diament

SKIRTINGI Z MATERIAŁU FLINT:

73/410 cm 44,75 zł 81,22 zł 92,85 zł 101,27 zł

73/490 cm 53,49 zł 97,06 zł 110,98 zł 121,03 zł

73/580 cm 63,31 zł 114,88 zł 131,36 zł 143,26 zł

SKIRTINGI Z MATERIAŁU PANAMA:

73/410 cm 63,84 zł 101,70 zł 116,15 zł 124,56 zł

73/490 cm 76,29 zł 121,54 zł 138,81 zł 148,87 zł

73/580 cm 90,31 zł 143,87 zł 164,31 zł 176,21 zł

SKIRTINGI Z MATERIAŁU LANAI:

73/410 cm 81,76 zł 144,89 zł 165,22 zł -

73/490 cm 97,71 zł 173,17 zł 197,47 zł -

73/580 cm 115,65 zł 204,97 zł 233,74 zł -

20105% 
ZNIŻKI
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Płótno
Pościel z tkaniny o splocie płóciennym to doskonały wariant dla klientów poszukujących tańszej pościeli. 
Tkanina płócienna stosowana jest na pościel i prześcieradła nie tylko ze względu na swoją wytrzymałość, ale 
także na ekonomiczną cenę i estetyczność.

Poszwy i poszewki z naszych tkanin to produkty niezwykle eleganckie, w niskiej cenie. 

Toledo
Opis techniczny:
» 100% bawełna, płótno, gramatura ok. 140 g/m².
» Niska gęstość T120 (ilość nitek na cal²).
» Gładki deseń.

Verin
Opis techniczny:
» 100% bawełna, perkal, gramatura ok. 120 g/m².
» Czesany, merceryzowany.
» Wysoka gęstość T200 (ilość nitek na cal²).
» Gładki deseń.

2010
Poszwa od
32,49 zł

Montana
Opis techniczny:
» 50% bawełna – 50% poliester, płótno,
   gramatura ok. 140 g/m².
» Niska gęstość T144 (ilość nitek na cal²).
» Gładki deseń.

szycie
na miarę

Konfekcja / 
Zakład hotelowy

Wymiary 
(ok.) Montana Toledo Verin

Prześcieradło

2 tkane 
brzegi, 

2 brzegi 
zakład 

2/2 cm

140/200 cm 15,89 zł 16,79 zł 20,85 zł

160/300 cm 21,69 zł 22,89 zł 29,99 zł

240/300 cm 31,99 zł 33,89 zł 44,99 zł

300/300 cm 40,89 zł 43,19 zł 58,99 zł

Poszewki

10 cm 40/40 cm 3,69 zł 3,89 zł 4,49 zł

15 cm 70/50 cm 6,79 zł 7,29 zł 8,59 zł

20 cm 80/70 cm 9,99 zł 10,59 zł 12,79 zł

Poszwa
30 cm

140/200 cm 32,49 zł 34,29 zł 42,79 zł

160/200 cm 38,49 zł 40,49 zł 49,99 zł

40 cm 220/200 cm 63,99 zł 67,99 zł 84,99 zł
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Satyna bawełniana
Próbując zapewnić jak najlepszy komfort snu Państwa gościom, stworzyliśmy grupę 
pościeli bawełnianych. Nasza wysokogatunkowa pościel bawełniana o splocie 
satynowym charakteryzuje się pięknym połyskiem i przyjemnym dotykiem.

szycie
na miarę

Narni
» Paski 2 mm

Monza
» Paski 20 mm

Leon
» Paski 10 mm

Biela
» Paski 4 mm

Opis techniczny:
» 100% bawełna, adamaszek (satynowo-atłasowy), gramatura ok. 140 g/m².
» Czesany, merceryzowany.
» Wysoka gęstość T230 (ilość nitek na cal²).

Penne
» Paski 6/24 mm

Nevada
» Gładki

Ceny za wszystkie dostępne wzory: 

Konfekcja / 
Zakład hotelowy

Wymiary 
(ok.)

Cena/szt. 
(netto)

Prześcieradło

2 tkane 
brzegi, 

2 brzegi 
zakład 

2/2 cm

140/200 cm 24,29 zł

160/300 cm 34,99 zł

240/300 cm 51,99 zł

300/300 cm 65,69 zł

Poszewki

10 cm 40/40 cm 4,49 zł

15 cm 70/50 cm 9,49 zł

20 cm 80/70 cm 14,49 zł

Poszwy
30 cm

140/200 cm 49,99 zł

160/200 cm 59,99 zł

40 cm 220/200 cm 99,99 zł

Konfekcja pościelowa    9



szycie
na miarę

W naszej ofercie znajduje się również pościel bawełniano-poliestrowa, zwana  
inaczej policotton. W tej linii pościeli znajdują się trzy warianty najpopularniejszego 
wzoru wśród pościeli hotelowych, czyli pasków.

Pościel z policottonu łączy w sobie walory ekonomiczne z wysoką jakością.

Satyna bawełniano-poliestrowa

Guarda
» Paski 10 mm

Beja
» Paski 4 mm

Seja
» Paski 20 mm

Opis techniczny:
» 50% bawełna – 50% poliester,
   adamaszek (satynowo-atłasowy),
   gramatura ok. 150 g/m².
» Czesany, merceryzowany.
» Beja: gęstość T230 (ilość nitek na cal²).
   Guarda i Seja: gęstość T190 (ilość nitek na cal²).

Ceny za wszystkie dostępne wzory:

Zakład 
hotelowy

Wymiary 
(ok.)

Cena/szt. 
(netto)

Poszewki

10 cm 40/40 cm 4,39 zł

15 cm 70/50 cm 9,09 zł

20 cm 80/70 cm 13,89 zł

Poszwy
30 cm

140/200 cm 47,69 zł

160/200 cm 56,89 zł

40 cm 220/200 cm 95,29 zł
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Pościel nowej generacji
Kolejna grupa pościeli składa się z materiałów wykonanych według najnowszej technologii.
Nietypowa mieszanka w proporcjach 80% bawełna i 20% poliester sprawia, że ta pościel jest 
do 30% trwalsza niż bawełniana. Specjalny splot tkaniny powoduje, że poliester nie jest 
wyczuwalny, a tym samym nie wpływa w żaden sposób na komfort snu. Nowoczesne 
wzornictwo czyni tę kolekcję jeszcze bardziej atrakcyjną.

szycie
na miarę

Marbella
» Paski 6/24 mm

Barga
» Kostka 2 mm

Kordoba
» Paski pałacowe

Santa Cruz
» Gładki

San Jose
» Paski 10 mm

San Diego
» Paski 4 mm

Opis techniczny:
» 80% bawełna – 20% poliester, adamaszek (satynowo-atłasowy), gramatura ok. 150 g/m².
» Czesany, merceryzowany.
» Santa Cruz, San Diego i San Jose: wysoka gęstość T244 (ilość nitek na cal²),
   Marbella, Kordoba i Barga: wysoka gęstość T250 (ilość nitek na cal²).

Konfekcja / 
Zakład hotelowy

Wymiary 
(ok.)

Cena/szt. (netto)

Santa Cruz, 
San Diego, 

San Jose

Marbella, 
Kordoba, 

Barga

Prześcieradło

2 tkane 
brzegi, 

2 brzegi 
zakład 

2/2 cm

140/200 cm 23,59 zł -

160/300 cm 33,79 zł -

240/300 cm 50,29 zł -

300/300 cm 63,49 zł -

Poszewki

10 cm 40/40 cm 4,49 zł 4,99 zł

15 cm 70/50 cm 9,49 zł 10,79 zł

20 cm 80/70 cm 14,49 zł 16,85 zł

Poszwy

30 cm 140/200 cm 48,99 zł 59,99 zł

30 cm 160/200 cm 59,99 zł 75,99 zł

40 cm 220/200 cm 99,99 zł 119,99 zł
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Kołdry i poduszki
Wiemy jak ważny jest zdrowy sen. Z myślą o klientach stworzyliśmy 
linię kołder i poduszek, które zapewnią relaks i komfort snu. Kołdry z 
naturalnym wypełnieniem lepiej wchłaniają wilgoć. Tworzą również 
odpowiednią izolację termiczną. Wypełnienie syntetyczne, to 
doskonała alternatywa dla alergików.

Wymiary (ok.)

Loara Nicea Orlean

Gramatura
Cena/szt. 

(netto) Gramatura

Cena/
szt. 

(netto) Gramatura
Cena/szt. 

(netto)

Poduszka

40/40 cm 250 g 9,09 zł 250 g 11,20 zł 300 g 15,55 zł

70/50 cm 600 g 18,99 zł 550 g 24,50 zł 820 g 34,99 zł

80/70 cm 1000 g 29,99 zł 1000 g 39,20 zł 1300 g 56,00 zł

Kołdry

140/200 cm 1100 g 47,10 zł 1100 g 76,50 zł 1400 g 131,99 zł

160/200 cm 1200 g 52,70 zł 1200 g 83,99 zł 1500 g 139,39 zł

220/200 cm 1650 g 73,99 zł 1600 g 114,99 zł 2000 g 189,16 zł

2010
NOWE, 

NIŻSZE 
CENY!

Orlean

Opis techniczny:
» Poduszka i kołdra:
  poszycie: 100% bawełna, wypełnienie półpuch.

Orlean

Prać zwinięte w rulon i związane

60

Loara

Opis techniczny:
» Poduszka:
  pokrycie: 100% micro,
  wypełnienie: 100% poliester Amball – kulki poliestrowe.
» Kołdra:
  poszycie: 100% micro,
  wypełnienie: 100% poliester silikonowany Hollow.

Nicea

Opis techniczny:
» Poduszka:
   pokrycie 48% bawełna, 52% poliester,
   wypełnienie: 100% poliester kulki Amball.
» Kołdra:
   pokrycie: 48% bawełna, 52% poliester,
   wypełnienie: 100% poliester silikonowany Hollow.

Prać zwinięte w rulon i związane
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Ibiza - Ochraniacz trójwarstwowy, wodoodporny
Warstwa wierzchnia pokryta jest przyjemną w dotyku flanelą, dobrze 
wchłaniającą wilgoć i poprawiającą komfort snu. Cieniutka warstwa 
środkowa – PU, nie przepuszcza płynów, chroniąc materac przed 
zabrudzeniem. Warstwa spodnia – bawełna, umożliwia przepływ powietrza 
między ochraniaczem a materacem. Ibiza to idealna ochrona każdego 
materaca, także dziecięcego.

Opis techniczny:
» Trójwarstwowy (100% bawełna / PU / 100% bawełna).
» Gramatura ok. 440 g/m².
» Ciepły.
» Przyjemny dla skóry.
» Z wysoką zdolnością wchłaniania wilgoci.
» Nie przepuszczający płynów.
» Pozwalający na oddychanie materaca.
» Mocowany gumami.

90°

Kreta - Ochraniacz dwuwarstwowy, wodoodporny
Ekonomiczna ochrona materaca przed płynami i zabrudzeniami. Korzystny 
w zakupie jak i w użytkowaniu. Warstwa wierzchnia pokryta jest przyjemną 
w dotyku flanelą, a spodnia folią PU, nie przepuszczającą płynów, 
chroniącą materac przed zabrudzeniami.

Opis techniczny:
» Dwuwarstwowy (100% bawełna / PU).
» Gramatura ok. 210 g/m².
» Przyjemny dla skóry.
» Nie przepuszczający płynów.
» Pozwalający na oddychanie materaca.
» Mocowany gumami.

90°

Przykład wykończenia 
owerlokiem

(Korfu i Kreta - Ochraniacz 
dwuwarstwowy)

Przykład wykończenia 
lamówką

(Ibiza - Ochraniacz 
trójwarstwowy)

90°

2010NOWY
ARTYKUŁ

Korfu - Ochraniacz dwuwarstwowy, wodoodporny
Przedstawiamy nasz nowy, ekonomiczny ochraniacz na materac. 
Ochraniacz jest wodoodporny i oddychający. Warstwa zewnętrzna to 
mikrofibra, warstwa wewnętrzna to poliuretanowa membrana. Ochraniacz 
mocuje się na materacu za pomocą szerokich gum wszytych w rogach. 
Ochraniacz bardzo lekki i łatwy w pielęgnacji.

Opis techniczny:
» Dwuwarstwowy (100% poliester, mikrowłókno / PU).
» Gramatura ok. 135 g/m².
» Przyjemny dla skóry.
» Nie przepuszczający płynów.
» Pozwalający na oddychanie materaca.
» Mocowany gumami.
 

Ochraniacze na materace
Dla każdego hotelarza posiadanie ochraniaczy na materace to same 
zalety.

Chronią drogie materace
Stosowanie ochraniaczy na materac 
zapewni skuteczną ochronę przed 
zabrudzeniem, roztoczami, 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
różnego rodzaju płynami.

Podnoszą komfort snu gości
Wytwarzają przyjemną atmosferę 
spania poprzez wchłanianie dużej 
ilości wilgoci (pot, ślina), umożliwiają 
przepływ powietrza między 
materacem i śpiącą na nim osobą.

Szybki zwrot inwestycji
Uchronią przed narzuconą przez sanepid, koniecznością dezynfekcji 
komorowej materaca dwa razy w roku. Długa żywotność przedłuża 
czas eksploatacji.

szycie
na miarę

Szerokość materiału ok. 200 cm.

  yraimyW   
(ok.)

Cena/szt. (netto)

owerlok lamówka

Korfu Kreta Ibiza Korfu Kreta Ibiza

80/200 cm 20,40 zł 26,70 zł 43,71 zł 25,37 zł 31,67 zł 48,68 zł

90/200 cm 22,23 zł 29,31 zł 48,44 zł 27,38 zł 34,46 zł 53,58 zł

100/200 cm 24,08 zł 31,95 zł 53,19 zł 29,37 zł 37,25 zł 58,49 zł

120/200 cm 27,71 zł 37,16 zł 62,66 zł 33,36 zł 42,81 zł 68,31 zł

140/200 cm 31,34 zł 42,35 zł 72,11 zł 37,35 zł 48,36 zł 78,12 zł

160/200 cm 34,97 zł 47,57 zł 81,56 zł 41,33 zł 53,93 zł 87,92 zł

180/200 cm 38,58 zł 52,76 zł 90,99 zł 45,30 zł 59,48 zł 97,73 zł
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Wyposażenie wnętrz
Profesjonalne szycie dekoracji obiektowych połączone z 
najnowszymi rozwiązaniami systemów karniszy.

Oferujemy wysokiej jakości kompleksową, fachową obsługę poprzez 
wyspecjalizowany personel, posiadający odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Dzięki wlasnej szwalni, swiadczymy uslugi na 
wysokim poziomie od projektu po montaz.

Mamy przyjemność pracować od lat dla największych sieci 
hotelowych na świecie, takich jak grupa Orbis/Accor, Sheraton i inne.

Okno – dekoracje okienne
» firany,
» zasłony,
» lambrekiny,
» paski ozdobne,
» rolety,
» rolety rzymskie,
» rolety austriackie,
» ścianki japońskie,
» żaluzje drewniane,
» plisse,
» systemy karniszy manualne i elektryczne,
» ...

Łóżko – bogaty asortyment
» narzuty,
» pasy ozdobne,
» skirtingi,
» poduszki dekoracyjne,
» wałki,
» koce,
» ...

Nasze kolekcje obiektowe
Pracujemy na najnowszych, światowych kolekcjach
w modnej kolorystyce i wzornictwie.

Oferujemy tkaniny wykonane nowoczesną technologią z włókien 
Trevira CS, spełniające normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
W naszej ofercie znajdują się również tkaniny zaciemniające Blackout 
oraz wiele innych, wysoko jakościowych tkanin, dostosowanych do 
wymagań i potrzeb klienta.

Restauracja - uroczyste bankiety
» falbany do stołów (skirtingi),
» pokrowce na krzesła,
» pokrowce na stoliki koktajlowe,
» obrusy konferencyjne,
» tekstylne parawany pokojowe,
» ...

Serwis dekoracyjny
Telefon: +48 23 682 21 20
Email: dekoracje@se-da.pl

Grand Hotel Tiffi, Iława

Mercure Grand Hotel, Warszawa

Pałac Zielona, KuczborkMarina Golf Club, Siła k.Olsztyna
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                  wrzosowy                                            fuksja                                           bordowy                                          mokka                     zielony

Narzuty
Doskonała ozdoba każdego łóżka. Nudny do tej pory pokój hotelowy, przemieni 
się w pełen elegancji, przytulny zakątek, który zapisze się w pamięci 
zadowolonych gości. Duża paleta kolorów i dwa oryginalne desenie do wyboru. 

Opis techniczny:
» Martynika: 86% poliester, 10% bawełna, 4% poliakrylonitryl,
   gramatura ok. 405 g/m².
» Dominikana: 86% poliester, 14% bawełna, gramatura ok. 430 g/m².
» Konfekcja 3x1 cm w rożek. szycie

na miarę
40°

Dominikana (grafitowy)

2010NOWE
KOLORY

Wymiary 
(ok.)

Cena/szt. (netto)

Martynika Dominikana

80/150 cm 50,75 zł 57,68 zł

80/160 cm 54,78 zł 62,34 zł

80/200 cm 66,49 zł 75,69 zł

80/220 cm 72,30 zł 82,38 zł

150/240 cm 143,30 zł 164,09 zł

260/240 cm 236,62 zł 272,15 zł

Martynika
» Kratka

                  wrzosowy                                            fuksja                                           bordowy                                          mokka                     zielony

Dominikana
» Paski

   kość słoniowa               lniany                   grafitowy                  złoty                  miedziany               bordowy             cappuccino               mokka                    zielony
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Rodos
Ponadczasowa, śnieżnobiała linia Rodos oczaruje każdego, kto choć raz zanurzy się w 
jej niepowtarzalnej miękkości. Zachwyca klasyką formy oraz prostotą wzoru. Sprawi, 
że łazienka hotelowa będzie wyglądała zawsze elegancko i gustownie.

Rodos dywanik
Opis techniczny:
» 100% bawełna, frotte,
   gramatura ok. 690 g/m².
» Gładki.

Rodos 500
Opis techniczny:
» 100% bawełna, frotte,
   gramatura ok. 500 g/m².
» Bordiura: 3 paski.

Rodos 450
Opis techniczny:
» 100% bawełna, frotte,
   gramatura ok. 450 g/m².
» Bordiura: 2 paski.

Rodos 400
Opis techniczny:
» 100% bawełna, frotte,
   gramatura ok. 400 g/m².
» Bordiura: 1 pasek.

Rodos 500

Wszystkie warianty:

Kea 450
Białe, gładkie ręczniki hotelowe w konkurencyjnej cenie.

Opis techniczny:
» 100% bawełna, frotte (pojedyncza pętelka),
   gramatura ok. 450 g/m².
» Gładki.

Tinos 550
Ekskluzywne, białe ręczniki hotelowe.

Ręczniki Tinos
Opis techniczny:
» 100% bawełna, frotte (podwójna  
   pętelka), gramatura ok. 550 g/m².
» Gładki.

Dywaniki Tinos
Opis techniczny:
» 100% bawełna, frotte (podwójna  
   pętelka).
» Gładki (gramatura ok. 690 g/m²),
   stopki (gramatura ok. 650 g/m²)

Klasyczne, białe ręczniki hotelowe w najwyższej jakości 
Nasze białe ręczniki hotelowe są idealne do intensywnego używania w hotelach, szpitalach i pralniach. Wszystkie warianty są odporne  na chlor i gotowanie. 
Certyfikowane przez Öko-Tex Standard 100. Posiadają stabilne szwy, zapobiegające napinaniu i ściąganiu się ręcznika.

   Wymiary (ok.)

Cena/szt. (netto)

Kea 450 
(gładki)

Tinos 550 
(gładki)

Rodos 400 
(1 pasek)

Rodos 450
(2 paski)

Rodos 500
(3 paski)

Myjki (gładki) 30/30 cm - - - (gładki)    2,15 zł -

Ręczniczek 50/70 cm 6,62 zł - - 7,55 zł -

Ręcznik 50/100 cm 8,79 zł 11,84 zł 8,69 zł 9,79 zł 11,99 zł

Ręcznik prysznicowy 70/140 cm 16,89 zł 22,39 zł 16,79 zł 19,20 zł 23,65 zł

Ręcznik plażowy 100/150 cm 26,10 zł - - 29,30 zł 38,15 zł

Dywanik 650
50/70 cm -

(stopki)    10,99 zł -

Dywanik 690 (gładki)    11,15 zł (gładki)    11,99 zł



Luksor
Linia w ośmiu różnych wymiarach, wielobarwna jak wiosenna łąka. Tu można dobrać 
idealny produkt do każdego wnętrza i gustu. Borta w trzy paski subtelnie podkreśla 
elegancki wygląd.

Opis techniczny:
» 100% bawełna, frotte, gramatura ok. 440 g/m², 
   (dywanik ok. 650 g/m²).

biały

czarny

srebrnoszary

czekoladowy

cappuccino

limetkowy

jasny niebieski

fioletowy

bordowy

pomarańczowy

brzoskwiniowy

żółty

cytrynowy 

kremowy

Deseń
Wymiary 

(ok.)

Cena/szt. (netto) Jedn. 
opak.biały kolor

Rękawice frotte 1 pasek 16/21 cm 3,59 zł 3,97 zł

12Myjki 1 pasek 30/30 cm 3,59 zł 3,97 zł

Ręczniczek 2 paski 30/50 cm 5,48 zł 6,05 zł

Ręcznik 3 paski 50/100 cm 11,28 zł 12,54 zł 6

Ręcznik prysznicowy 3 paski 70/140 cm 24,51 zł 27,03 zł 2

Ręcznik do sauny 3 paski 70/200 cm 39,38 zł 43,79 zł
1

Ręcznik plażowy 3 paski 100/150 cm 39,38 zł 43,79 zł

Dywanik ramka, 
2 paski 50/70 cm 14,18 zł 15,69 zł 2

Nowoczesna kolekcja kolorowych ręczników w 2 wariantach, idealna 
do salonów SPA i na basen.
Wskazówka: Kolorowa Perama wygląda wyjątkowo elegancko z 
haftowanym logo w białym kolorze. 

Opis techniczny:
» 100% bawełna, frotte, gramatura ok. 500 g/m².

Perama

Wymiary (ok.)
Cena/szt. 

(netto)
Jedn. 
opak.

Rękawice frotte 16/21 cm 4,98 zł

6Ręczniczek 30/50 cm 5,61 zł

Ręcznik 50/100 cm 14,18 zł

Ręcznik prysznicowy 70/140 cm 28,04 zł 2

   biały/cappuccino            biały/brunatny             biały/limetkowy              biały/miętowy               biały/lazurowy        biały/niebieski             biały/granatowy

          biały/żółty            biały/pomarańczowy          biały/czerwony               biały/różowy                   biały/śliwka                  biały/czarny

          żółty/biały            pomarańczowy/biały        czerwony/biały                różowy/biały                   śliwka/biały                  czarny/biały

  cappuccino/biały             brunatny/biały             limetkowy/biały             miętowy/biały               lazurowy/biały        niebieski/biały             granatowy/biały

2010
NOW

E

KOL
ORY
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2010
od

75,29 zł

Saga

Saga
Opis techniczny:
» 100% poliester, mikrowłókno,
   gramatura ok. 250 g/m².
» Długość ok. 125-135 cm.
» Z dwiema kieszeniami, z
   kołnierzem.
» Możliwość domówienia
   dodatkowego paska.

Sapporo
Opis techniczny:
» 100% bawełna, frotte,
   gramatura ok. 360 g/m².
» Długość ok. 120 cm.
» Kimono z dwiema kieszeniami.

2010
od

62,99 zł

Sapporo

2010
od

49,99 zł

Tokio

Tokio 220
» 100% bawełna, wzór waflowy,
   gramatura ok. 220 g/m².
» Długość ok. 130 cm.
» Kimono z dwiema kieszeniami.

Tokio 250
» 100% bawełna, wzór waflowy,
   gramatura ok. 250 g/m².
» Długość ok. 125 cm.
» Kimono z dwiema kieszeniami.
» Możliwość domówienia
   dodatkowego paska.

2010
od

79,99 zł

Mika i ręcznik Tokio

Mika
» 60% poliester, 40% bawełna,    
   welur i frotte, gramatura 290 g/m².
» Długość ok. 125 cm.
» Z dwiema kieszeniami, z kołnierzem.

Szlafroki
Podaruj swoim gościom odrobinę luksusu, jakiego jeszcze nie znali. Nasze szlafroki otulą miękkością i pozwolą przenieść się do krainy 
relaksu. Różnorodność modeli, gramatur i rozmiarów sprawia, że nasza oferta jest bardzo atrakcyjna. Zapoznaj się z nią, aby dowiedzieć się, 
który wariant jest odpowiedni dla Twoich gości.

Produkty
Cena/szt. 

(netto)

Tokio 220 (S-M) 49,99 zł

Tokio 220 (L-XL) 54,99 zł

Tokio 250 biały (S-XL) 87,89 zł

Tokio 250 biały (XXL) 93,24 zł

Tokio 250 krem (tylko XL) 93,24 zł

Tokio 250 - osobny pasek 13,86 zł

Tokio - ręcznik do sauny 30,24 zł

Mika (S-M) 79,99 zł

Mika (L-XL) 85,99 zł

Saga (S-XL) 75,29 zł

Saga (XXL) 81,59 zł

Saga - osobny pasek 12,60 zł

Saga dla dziecka z kapturem
(104 / 128 / 152 / 164) 62,37 zł

Sapporo (S-M) 62,99 zł

Sapporo (L-XL) 69,99 zł
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Islandia - koc z polaru
W trosce o klienta...
Przyjemnie ciepły. Łatwy w pielęgnacji.
Czy to pierwsze wiosenne dni czy też chłodne jesienne
wieczory, goście będą zachwyceni ciepłym okryciem.

Opis techniczny:
» 100% poliester (polar),
» gramatura ok. 340 g/m²,
» 2 brzegi szyte na zakładkę, 2 brzegi - frędzle.

    kremowy  pomarańczowy   bordowy     cappuccino   czekoladowy     niebieski     srebrnoszary      zielony

2010
NOWE, 

NIŻSZE 
CENY!

40°

Wymiar (ok.) Cena/szt.
(netto)

100/150 cm 21,99 zł

Ola

Kapcie Ola
Opis techniczny:
» 100% bawełna, frotte, gramatura ok. 220 g/m².
» Długość ok. 29 cm, gąbka ok. 3mm.
» Antypoślizgowa podeszwa: pianka gumowana.

Produkt

Cena/szt. (netto)

otwarte zamknięte

Kapcie Ola 2,97 zł 3,06 zł

czarny

brązowoszary

oliwkowy

lniany

grafitowy

turkusowy

kremowy

srebrnoszary

granatowy

błękitny

czerwony

pomarańczowy

lawendowy

wrzosowy

Norwegia
Przyjemnie lekki i zaskakująco ciepły koc
w 14 błyskotliwych kolorach.

Opis techniczny:
» 100 % poliester (mikrowłókno), 
» gramatura ok. 250 g/m²,
» szeroki zakład z czterech stron.

2010NOWE
KOLORY

2010
NOWOŚĆ:

Odporne na 

gotowanie i 

chlor

Norwegia (lniany)

Wymiar (ok.) Cena/szt.
(netto)

150/200 cm 49,99 zł

180/220 cm 68,99 zł

220/240 cm 87,89 zł

Szeroka gama koców z mikrowłókna w różnych gramaturach, wymiarach i kolorach. Wszystkie 
wyróżnia wyjątkowa jakość i miękkość oraz łatwość w pielęgnacji. Przydatne jako dodatkowe 
przykrycie dla gości i jako bieżnik na łóżko.

Koce

1. Ceny i rabaty
Ceny ważne od 01.09.2017 r. Wszystkie wymienione ceny są cenami netto. Do każdej 
z nich doliczyć należy podatek VAT. Możliwe rabaty są indywidualnie ustalane.
2. Dostawa
Towar wysyłamy za pobraniem bądź po wpłacie na konto bankowe.
3. Koszty transportu
Przy zamówieniach do 2000 PLN koszty spakowania, transportu i ubezpieczenia 
wynoszą 16,50 PLN za paczkę (do 30 kg). Po przekroczeniu kwoty 2000 PLN netto 
koszty transportu przejmuje sprzedający. 
4. Prawomocność warunków dostawy oraz warunków płatności
Z chwilą złożenia zamówienia warunki dostawy i płatności traktowane są jako 
zaakceptowane. Umowa kupna jest ważna po zaakceptowaniu przez sprzedającego.
5. Zastrzeżenie własności
Dostarczony towar do momentu całkowitej zapłaty pozostaje własnością firmy SE-DA 
Sp. z o.o.

6. Cennik naszej oferty
Wraz z ukazaniem się niniejszej oferty, wszystkie wcześniejsze cenniki tracą swoją ważność.
7, Konfekcja pościeli:
Żeby zaoferować Państwu najlepszą cenę, w przypadku poszewek na poduszki wybraliśmy 
najbardziej optymalny kierunek pasków. Jeśli życzą Państwo sobie inny kierunek pasków, 
prosimy o kontakt z firmą.
8. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
9. Miejsce wykonania umowy
Miejscem wykonania umowy jest Lidzbark. W przypadku ewentualnego sądowego 
postępowania, właściwym sądem jest Sąd Rejonowy w Mławie - IX Zamiejscowy Wydział 
Cywilny z siedzibą w Działdowie.
10. Pomyłki i błędy w druku
Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone. Przy pomyłkach i błędach w druku powstała umowa 
może zostać w razie potrzeby anulowana.
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Wymiary specjalne
Oferujemy wycenę online dla dużych ilości 
produktów i usług. Chętnie zrobimy dla 
Państwa indywidualną ofertę.

24/7 - zakupy przez całą dobę

Zawsze możesz skorzystać z naszej szerokiej 
gamy produktów i złożyć zamówienie.

Profesjonalne doradztwo
W dni powszednie zapraszamy do kontaktu z 
naszym zespołem sprzedaży w godz. 8.00 - 
16.00 pod numerem telefonu: 23 682 21 15.

Szybka dostawa
Wiele produktów wysyłamy bezpośrednio z 
magazynu. Dzięki efektywności naszej 
szwalni, pozostałe zamówienia są szybko 
realizowane.

www.hoteltex.pl
Profesjonalizm w tekstyliach hotelowych

DARMOWA WYSYŁKA OD 2000 ZŁ SPRAWDŹ RABATY I BONUSY SERWIS TELEFONICZNY 23 682 21 15

NOWY SKLEP INTERNETOWY
Ponad 1000 odmian produktów
Oprócz aktualnej kolekcji znajdują się tu także regularne aktualizacje 
na temat ofert i promocji.

www.hoteltex.pl

SE-DA Sp. z o.o.   tel.: +48 23 682 21 10
ul. Polna 10    fax.: +48 23 696 29 32
PL 13-230 Lidzbark   mail: horeca@se-da.pl

NASZ SKLEP
INTERNETOWY

KONFEKCJA POŚCIELOWA     KONFEKCJA OBRUSOWA     FALBANY I POKROWCE     KONFEKCJA ŁAZIENKOWA




