PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
Lp.

Nazwa produktu

Opis

1.

Tablica flipchart

- Powierzchnia magnetyczna w tym 12 magnesów.
- Trójnóg. Ręcznie regulowana wysokość.
- Listwa zaciskowa na papier flipchart.
- Półka do odkładania przez całą długość.Przeznaczona na notatki i rysunki.
- Możliwość pisania pisakiem do flipchart.
- Wysoka stabilność.
Dane Techniczne
- Wymiary całkowite (dł. x szer. wys.): 65,5 x 7 x 100 – 190 cm
- Powierzchnia do pisania (szer. x wys.): 65 x 95 cm
Waga: 8,4 kg
- Materiał: płyta MDF, lakierowany stelaż metalowy, powierzchnia magnetyczna
- 1 flipchart
- 12 magnesów
- Ilustrowana instrukcja montażu

2.

Plansze tematyczne

Plansza naścienna
- Rozmiar planszy: 100 x70 cm
- Krawędź górna i dolna wykończone są stalowymi wzmocnieniami
- Plansze są obustronnie foliowane (zapewnia to wieloletnią trwałość i łatwość czyszczenia)
- 5 plansz przedstawiających schemat:
• nakrycie stołu podstawowe,
• nakrycie stołu rozszerzone,
• rodzaje szklanej zastawy stołowej,
• rodzaje ceramicznej zastawy stołowej
• rodzaj sztućców serwisowych i specjalnych.

3.

Pościel
(Kołdra 160x200 + Poduszka
70x80)

Kołdra hotelowa:
Rozmiar: 160x200cm
Skład: tkanina policotton jednobarwna, wzmocniona fizeliną,
Wypełnienie: włókno poliestrowe rurkowe spiralne silikonowane,
Kolor: biały
posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100
Poduszka hotelowa:
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Rozmiar: 70x80cm
Skład: tkanina policotton wzmocniona fizeliną,
Wypełnienie: granulat poliestrowyt,
Kolor: biały
posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100
4.

Bielizna pościelowa: - Poszwa na
kołdrę 160x200, - poszewka na
poduszkę 70x80,

Pościel dwustronna
3-częściowy komplet składa się z:
- poszwa na kołdrę 160cm x 200cm
-dwie poszewki na poduszki 70cm x 80cm
Skład: 100% bawełna (splot satynowy)
Jakość wyrobu: pierwsza
Pościel zapinana jest na zamek błyskawiczny. Kolor pościeli brąze, beże, ecru
Posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100
Lub równoważne
Prześcieradło
Wielkość: 160x220
Tkanina jednobarwna w kolorze białym
Skład: 100% bawełna
Gramatura: 170 g/m2

5.

Bielizna pościelowa: prześcieradło 160x220

6.

Ochraniacz na materac

Nakładka po obwodzie wykończona jest specjalną bawełnianą taśmą, a w czterech rogach ma wszytą szeroką
gumę, która utrzymuje nakładkę na materacu.
Wykonanie:
trzy warstwowa nakładka. Warstwy zewnętrzne to bawełniany, miękki biały molton (flanela) a warstwa
wewnętrzna to cienki nieprzepuszczający płynów poliuretan PE/PP.
47% PCV 42% bawełna 11% poliester
Gramatura: 440g/m2
- obszyty lamówką, z czterema gumkami na rogach
Pranie: Delikatnie pranie w temperaturze do 95 st.C.
Rozmiar:160x200cm
Można suszyć w suszarkach bębnowych - program suszenia taki jak dla syntetyków. Nie suszyć na słońcu. Nie
czyścić na sucho.

7.

Galanteria hotelowa (czyścik do
butów i do odzieży, igielnik, torba

- Zestaw do szycia (Igielnik)
W zestawach znajdują się nici w kilku kolorach, zapasowe guziki, igła i agrafki. Zapakowane w pudełku z napisem
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na bieliznę, zestaw kosmetyków
hotelowych, kapcie hotelowe)

„Igielnik, Sewing kit”
Cena za opakowanie (50szt.)- 30,00
- Gąbka do butów- pudełko
Jednorazowa gąbka do obuwia służy do pielęgnacji skór gładkich i syntetycznych. Dzięki korzystaniu z gąbki do
butów można osiągnąć efekt połysku powierzchni obuwia. Dzięki niewielkim rozmiarom ten praktyczny produkt
nie zajmie zbyt wiele miejsca.
Gąbka zapakowana w pudełko z napisem „Gąbka do butów, ShoeSponge”
Cena za opakowanie (50szt.)- 41,00
- Torba na brudną bieliznę
Plastikowa biała torba
Wymiar: 34cm x 40cm
Napis: „Brudna bielizna, Underwear to be washed”
Cena za opakowanie (50szt.)- 45,00
Mydełko hotelowe
Gramatura: 15g
Kształt: okrągłe
Niewielka kostka mydła opakowana w białą folię z napisem „Mydło, Soap”
Cena za opakowanie (50szt.)- 19,00
Szampon do włosów w tubce
Gramatura: 20ml
opakowanie: Tubka
Z napisem „szampon do włosów, Shampoo”
Cena za opakowanie (50 szt.)- 32,00
Żel do ciała w tubce
Pojemność: 20 ml
Opakowanie: Tubka
Z napisem „Żel do ciała, ShowerGel”
Cena za opakowanie (50 szt.)- 32,00
Balsam do ciała w butelce
Pojemność: 40ml
Opakowanie: Butelka
Z napisem „Balsam, Body Cream lub Body Lotion”
Cena za opakowanie (50 szt.)- 105,00
Kapcie Hotelowe fizelinowe zamknięte 5mm
Materiał: Fizelina
Rodzaj: Zamknięte
Podeszwa: 5mm
Kolor: biały
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Cena za sztukę: 2,30
Ilość: 20 sztuk
Informator łazienkowy stojący dotyczący użytkowania ręczników
Treść informacji:
"Szanowny Gościu!
Czy wyobrażasz sobie, ile ręczników pierze się każdego dnia w hotelach na całym świecie i jak duże ilości
środków piorących zanieczyszczają nasze rzeki, jeziora i morza?
Prosimy zdecyduj:
Ręczniki pozostawione na podłodze: "Proszę wymienić"
Ręczniki powieszone na wieszaku: "Użyję po raz kolejny"
Bądźmy przyjaciółmi natury!
Obsługa Hotelu"
Informacje przekazane są w języku polskim i angielskim.
Cena za sztukę: 0,80
Ilość: 10
Zestaw do golenia w kartoniku
w zestawie: maszynka jednorazowa z dwoma ostrzami i pianka do golenia w saszetce, Kartonik z napisem:
„Zestaw do golenia, Shaving kit” opakowanie zbiorcze 10 szt- 15,00
Zestaw do mycia zębów w kartoniku
w zestawie:
- szczoteczka do zębów biała
i mała tubka pasty do zębów
Kartonik z napisem :Zestaw do mycia zębów, Dental set”
opakowanie zbiorcze 10 szt- 25,00
Torba higieniczna na bieliznę
- wym. 15,5 x 26,5cm
- wykonana z folii
- napisy standardowe w trzech językach
„Torba na podkładkę higiniczną, Bag for sanitarypads, hygiene-beutelfürdamenbinden”
Cena za sztukę: 0,50
Ilość: 30

8.

Dozownik mydła w płynie

Półlitrowy dozownik mydła w płynie wykonano z solidnego i odpornego na uderzenia plastiku ABS. Duży, szary
przycisk doskonale odznacza się na białym tle, dobrze się z nim komponując. Dozownik mydła posiada zawór
niekapek, który zapobiega wydostawaniu się nadmiernej ilości mydła. Urządzenie jest proste w montażu, a ilość
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płynu w jego wnętrzu można z łatwością kontrolować poprzez okienko umieszczone w jego centralnym punkcie.
Dozownik mydła można napełniać wprost z kanistra.
-Nazwa: Dozownik mydła w płynie 0,5l
-Materiał:
Plastik ABS
- Kolor: Biały / szary
- Pojemność: 0,5 litra (500 ml)
- Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy
- System:
Zawór niekapek
- Przycisk:
Ergonomiczny
- Sprężyna:
Stal hartowana
- Napełnianie: Z kanistra
-Wymiary
Wysokość :170 mm,
Szerokość 105 mm,
głębokość 125 mm
-Wymiary kartonu: 1 szt.
Wysokość 175 mm,
szerokość 110 mm,
głębokość 130 mm
Waga 0,380 kg
9.

Zestaw ręczników (kąpielowe,
małe, stopka hotelowa)

Komplet składa się z :
-1 ręcznik 30x50
-1 ręcznik 70x140
-1 ręcznik 30x50)Ręczniki hotelowe
Rozmiar:
50 x 100- ilość 6
70 x 140- ilość 6:
Kolor:biały,
- faktura: gładki
- skład: 100% bawełna frotte (podwójna pętelka, z obszyciem hotelowym)
- wzór:logo Hotel
Temperatura prania: do 90 0C
Gramatura 550g/m2
Ręcznik (dywanik hotelowy)
Skład: 100% bawełna frotte
Rozmiar:
30 x 50 – ilość 6
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Gramatura: 650 g/m2
dywaniki łazienkowe z żakardowo tkanym wzorem stóp,
Kolor: biały
Temperatura prania: do 90 0C
Ręczniki posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100
10.

Wózek hotelowej obsługi pięter

Wielofunkcyjny wózek hotelowy do pełnej obsługi hotelowej. Zbudowany na sztywnej platformie i metalowej
ramie. Bardzo zwrotny, lekki i cicho toczący się. Sztywne ścianki oraz drzwiczki, łatwe do utrzymania w czystości,
gwarantują dyskrecję pracy personelu. Składane stelaże worków ułatwiają przechowywanie wózka nawet w
ciasnych pomieszczeniach.
- wszystkie koła skrętne
- gumowane, duże i ciche koła
- sztywne ścianki i drzwiczki
- kuwety górne
- gumowa listwa odbojowa i rolki
- możliwość dodania kuwet bocznych na środki czystości, mopa:
- 2 półki wewnętrzne zamykane
- 2 kuwety górne
- worki 2x100L
- koła 4x200mm
Wymiary: 1360 x 665 x 1215mm

11.

Potykacz informacyjny „śliska
podłoga”

12.

Mop płaski

- wykonany z tworzywa
- ostrzeżenie w 5 wersjach językowych
- wymiary (mm): 300 x 615 (h)
- kolor żółty, napisy w kolorze czarnym
Profesjonalny mop płaski. Składa się z
- wkładu mieszanego materiału mikrofaza/akryl/bawełna zapinanego,
- stelaża zapinanego 40cm
- i kija aluminiowego.
Wszystkie części stelaża wymienne (w tym również przeguby i przyciski). Dedykowane wkłady o wysokiej
odporności na pranie w wysokiej temperaturze i ścieranie.
- Profesjonalny kij aluminiowy o długości 140cm. Mocowany na zacisk (zawleczkę). Lekki i wytrzymały, nie
rdzewieje. Średnica 23,5 mm. Pasuje do większości mopów dostępnych na polskim rynku. Kij zakończony jest
rączką wykonaną z tworzywa sztucznego.
- Wkład do mopa o szerokości 40 cm. Możliwość prania w temperaturze 600C Wykonany z mieszanego materiału
mikrofaza/akryl/bawełna.Przeznaczony do mycia podłóg.
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13.

Miotła do zamiatania z włosia
końskiego

14.

Zmiotka i szufelka

- Stelaż o szerokości 40x11cm.
Posiada przycisk nożny umożliwiający szybkie złożenie, a dzięki klamrom które trzymają mopa możliwe jest
bezdotykowe jego wyżymanie w wyciskarce. Stelaż wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Materiał: polipropylen
Waga: 680 g
Miotła do zamiatania z kijem 120 cm
Wysokość: 130 cm
kolor: komplet w kolorze jasny brąz
Szerokość: 30cm
Głębokośc: 5cm
Rodzaj włosia: naturalne włosie końskie
Sposób mocowania kija: gwint
Długość części roboczej: 30cm
Średnica kija: 22mm
Rodzaj gwintu: standardowy 22mm
Komplet do zamiatania
- szczotka jasno brązowa z naturalnym włosiem plus kij drewniany 120 cm w kolorze szczotki z plastikowym
gwintem i zawieszką.
- Zawieszka ułatwia prawidłowe przechowywanie szczotki, czyli szczotka ma wisieć tak żeby włosie nie dotykało
podłoża co sprawi że włosie się nie odkształci, a szczotę można będzie użytkować przez długi czas.
Ilość elementów w zestawie 2
Materiał:
Plastik
Kolor Czerwony/Czarny
Zawartość opakowania:
1 x Szufelka
1 x Zmiotka
•
•

Szufelka zakończona gumką pozwalającą na dokładne zmiatanie kurzu i brudu
Zmiotka posiada dwa rodzaje włosia (czarne i czerwone), które dzięki precyzyjnemu wyprofilowaniu, dociera
do wszelkich kątów
• Unikalne, sprawdzone mocowanie zmiotki z szufelką
- w 100% wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa
- konstrukcja i kształt szufelki sprawia ,że idealnie przylega do podłoża + wykończenie gumą co ułatwia
zamiatanie zanieczyszczeń na szufelkę
- Zmiotka ze specjalnie wyprofilowaną końcówką ułatwia wymiatanie z narożników i rogów
- uchwyt zmiotki wsuwany w uchwyt szufelki - ułatwia przechowywanie kompletu
- uchwyt zmiotki dostosowany do zakładania na drążek w celu ściągniecia pajęczyn na ścianach i sufitach
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15.

Profesjonalne środki piorące i
dezynfekcyjne

Wymiary:
-szerokość szufelki 25cm ,
-głębokość 21,5 cm ,
-wysokość 7 cm
-długość z uchwytem 36 cm - bardzo wygodna w użytkowaniu
Zestaw 6 profesjonalnych środków czyszczących, każdy z nich o pojemności
1 litra.
Cena zestawu 140,00
Ilość zestawów: 3
Skrócony opis środków czyszczących
Numer 1 - płyn do czyszczenia podłóg (płytki ceramiczne, terakota, gres, wykładziny elastyczne typu tarkett,
linoleum itp), usuwa również typowe zanieczyszczenia w pomieszczeniach domowych i biurowych, klatkach
schodowych itp.
Numer 2- płyn polecany do mycia podłóg drewnianych takich jak panele laminowane, parkiet, podłogi
olejowane, świetnie usuwa zabrudzenia i nadaje połysk podłodze,
Numer 3 do mycia podłóg, kuchenek i mebli kuchennych w kuchniach, stołówkach, restauracjach - usuwa
zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego, olejów, składników spożywczych itp.,
Numer 4 do mycia podłóg, ścian, umywalek, pryszniców, muszli i pisuarów w łazienkach, toaletach, jest
polecany ze względu na wysoką skuteczność rozpuszczania zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego (np.
kamień) oraz organicznego (np. mocz),
Numer 5 - profesjonalny środek czyszczący do prania wykładzin, dywanów i tapicerek. Do stosowania z
odkurzaczem piorącym lub czyszczenia ręcznego przy usuwaniu plam,
Numer 6 - profesjonalny płyn do mycia szyb i luster. Skutecznie i szybko usuwa zanieczyszczenia nie
pozostawiając smug.
Profesjonalne środki czyszczące różnią się one od chemii gospodarczej (reklamowanej w telewizji oraz
dostępnej w hurtowniach chemicznych) przede wszystkich stopniem stężenia oraz składem chemicznym.
Specjalna formuła związków powierzchniowo-czynnych została opracowana na potrzeby firm sprzątających,
które muszą usuwać zanieczyszczenia szybko i skutecznie. Dlatego też w trakcie sprzątania widać wyraźnie, że:
•
profesjonalne środki czyszczące usuwają zabrudzenia lepiej aniżeli środki domowe,
•
preparaty są bezpieczniejsze w stosowaniu i nie uszkadzają delikatnych powierzchni,
•
profesjonalne środki czystości są droższe w zakupie, ale tańsze w użyciu,
•
środki profesjonalne do czyszczenia są dedykowane do różnych powierzchni oraz różnych zabrudzeń

stosowanie chemii profesjonalnej skraca czas czyszczenia i sprzątania.
16.

Deska do prasowania
- deska posiada gniazdko
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17.

Zmechanizowany sprzęt do
utrzymywania czystości w
otoczeniu obiektu (zamiatarka)

elektryczne i antenkę,
w której można umieścić
kabel od żelazka
- wyposażona jest w podstawkę
pod żelazko
- metalowa siatka zabezpieczona przed
korozją oraz pokrowiec trójwarstwowy
zapewniają efektywne prasowanie
- możliwość regulacji wysokości deski
- deska posiada system
zabezpieczający przed
rozkładaniem deski
oraz blokadę nóżek
- wymiary powierzchni do prasowania:
120 x 38 cm
- waga orientacyjna: 6 kg
Rodzaj deski: Elektryczna
Konstrukcja :Stalowy stelaż
Antena podtrzymująca przewód żelazka: TAK
Wykonanie podstawy pod żelazko Metalowa podstawa
Blat wykonany z siatki metalowej , Powierzchnia do prasowania wykonana z siatki odpornej na korozję ,
Zabezpieczenie przed dziećmi , Złącze elektryczne
Funkcje-Powłoka odbijająca ciepło TAK
Zabezpieczenie przed dziećmi , Złącze elektryczne
Regulacja wysokości TAK
Wymiary blatu [cm] 120x38
Podstawka/Półka pod żelazko: TAK
Zamiatarka najlepiej sprawdza się na małych powierzchniach, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania.
Szczotka główna i 2 boczne napędzane są przez tylne koła. Zamiatarka charakteryzuje się cichą pracą, trwałą
konstrukcją i wyjątkową łatwością obsługi. Regulacja położenia walcowej szczotki głównej względem podłoża
umożliwia dopasowanie jej wysokości do nierówności i rodzaju czyszczonej powierzchni. Szczotka boczna
posiada bezstopniową regulację siły docisku. Zwiększa szerokość roboczą urządzenia oraz umożliwia zamiatanie
przy ścianach i krawężnikach. Niewielkie gabaryty ułatwiają manewrowanie oraz przechowywanie urządzenia.
Składany uchwyt prowadzący i możliwość ustawienia zamiatarki w pozycji pionowej sprawiają, że zajmuje ona
wyjątkowo niewielką przestrzeń. Zamiatarka posiada dwie szczotki boczne.
SPECYFIKACJA
Dane techniczne:
-Napęd:
Ręczny
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18.

Bielizna stołowa

-Wydajność teoretyczna (m²/h):
3680
-Szerokość robocza: (mm): 480
-Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm): 700
-Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm):
920
-Pojemność zbiornika brutto/netto (l) 42 / 20
-Ciężar (kg):
26
-Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
26
-Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
1300 x 920 x 1050
Waga z opakowaniem (kg):
30
Wyposażenie
-Filtr pyłu
-Napęd ręczny
-Regulowana szczotka główna
-Składany uchwyt prowadzący
-Szuflowa metoda zamiatania
-Do zastosowań zewnętrznych
-Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
Ochraniacze na stół (moltony) – 6 szt.
• 100% poliester, grubość: ok. 2,2 mm, pokryty obustronnie pianką zabezpieczającą z PCV,
• niezwykle wytrzymały podkład odporny jest na gorące naczynia
• łatwy w utrzymaniu czystości,
• gramatura 700 g/m²
• specjalna antypoślizgowa powierzchnia
• wymiar 129x168 cm
• kolor – kremowy,
• deseń gładki / jodełka
• konfekcja – cięty
• wodoodporny i wygłuszający
• ochraniacz można czyścić na 2 sposoby: prać w pralce w temperaturze 60 °C lub czyścić za pomocą
wilgotnej szmatki i mydła.
Obrusy plamoodporne – 12 szt. – 1200 zł
• tkanina na obrusy pokryta jest apreturą Teflon DuPont, dzięki czemu obrusy są plamoodporne.
• deseń, strukturą przypomina len co nadaje im naturalny wygląd.
• skład – 60% bawełna, 40% poliester
• gramatura – 230g/m2
• wymiary 160x200 cm
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• obrusy plamoodporne w kolorach: biały (6 szt.), czekoladowy, (6 szt.)
Obrusy – 12 szt. n• 100% bawełna, adamaszek
• gramatura - 205 g/m²
• osnowa i wątek z nitki wielokrotnej merceryzowany,
• optycznie rozjaśniony
• deseń – gładki
• wymiary – 160x200 cm
• obrusy w kolorach: biały (6 szt.), srebrnoszary (6 szt.)
Bieżniki plamoodporne – 18 szt. –
• tkanina na obrusy pokryta jest apreturą Teflon DuPont, dzięki czemu obrusy są plamoodporne.
• deseń, strukturą przypomina len co nadaje im naturalny wygląd.
• skład – 60% bawełna, 40% poliester
• gramatura – 230g/m2
• wymiar y – 40x160 cm
• bieżniki w kolorach: czekoladowy (6 szt.), beżowy (6 szt.), srebrnoszary (6 szt.)
Skirting (falbana) – 4 szt. –
• 100% poliester
• deseń – gładki
• fałda plisa, owerlok,
• gramatura 184/m2
• kolor – biały
• wymiary – 73/360 cm
Klipsy uniwersalne – 120 szt –
• poliwęglan
• deseń – przezroczysty
• z przyklejonym twardym rzepem
• na grubość blatu 10 – 40 mm
• ze specjalnego i bardzo trwałego tworzywa, które nie uszkodzi tkaniny
Serwetki płócienne – 36 szt.• 100% bawełna, adamaszek, 205 g/m², osnowa i wątek z nitki wielokrotnej, merceryzowany, optycznie
rozjaśniony,
• wymiar 40x40
• 3 komplety po 12 sztuk w kolorach – białe, srebrnoszare, brązowe
Podkładki stołowe – 24 szt –
• 70% PVC, 30% Poliester.
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19.

Blat do umywalki

Lp.

Nazwa produktu
Narzuta na łóżko 180x230

20.

Zasłony zaciemniające (Zalecane
wymiary 230x150)

21.

• można myć w zmywarce do 60 °C.
• podkładki klasycznym obramowaniem.
podkładki w kolorach – czekoladowy (12 szt.), srebrnoszary (12 szt.)
•
Wszystkie wymiary podane zgodnie z projektem pomieszczeń dokładnego pomiaru dokonuje
wykonawca po rozstrzygnięciu przetargu,
Blat laminowany biały
Materiał wykonania: płyta wiórowa
Kolor producenta:
biały
Wykończenie: zaoblenie jednostronne r13 1l, laminat w połysku
• Blat na trwale przymocowany do ściany za pomocą wsporników.
Blat o wymiarach: Długość: 70cm
Szerokość: 46 cm, Grubość blatu: 28 mm

Opis
Narzuta w rozmiarze co najmniej 180x230
Skład: 100% bawełna
Szerokość tkaniny zalecane: 180cm
Wysokość zalecana: 230 cm
Kolor: Caffe Latte (beżowy)
Kurczliwość: 4% Gramatura: 350g/m2 Martindale test: 30 000
Cechy: dwustronna, matowa
Narzuta wypełniona została puszystą włókniną i przepikowana w pasy o szerokości 12,5 cm.
Narzuta jest jednostronna, podszyta puszystą włókniną. Podszewkę wykonano z białej tkaniny poliestrowobawełnianej wysokiej jakości. Doskonale się pierze, jest trwała i łatwa do utrzymania w czystości.
Narzuta łączona jest z dwóch kawałków pikowanej tkaniny.
Lub równoważne
Zasłony zaciemniające
Skład: 100% poliester
Szerokość tkaniny: 150cm
Wysokość: Zalecana 230cm
Kolor: ecru o wyraźnej strukturze
Gramatura: 316 g/m2
Cechy: jednostronna, żakard, matowa
Standardowa zasłona z wszytymi 7 szt. szelek. Długość szelek to 10cm natomiast szerokość 5cm.
Dołączona taśma do zaprasowania pozwala na łatwe podwinięcie dołu zasłony do żądanej wysokości
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Rolety okienne

Roleta wewnętrzna wolno wisząca.
Wysokość: 260cm; Szerokośc:150 cm
• montaż do okna, do ściany lub sufitu, we wnęce okiennej,
• sterowanie roletą za pomocą łańcuszka-koralika,
• możliwość zastosowania prowadzenia żyłkowego, (utrzymujące tkaninę podczas uchylenia okna),
• możliwość montażu bezinwazyjnego (uchwyt zakładany za ramę okienną).
Roleta bez obudowy i prowadnic.; Kolor: jasny beż

Zestaw powitalny dla gościa
(taca z czajnikiem i miejscem na
filiżanki)

• Wymiary tacy głównej: H30 x W260 x D260 mm
• Taca główna wykonana z melaminy, odporna na zabrudzenia, plamy oraz wysoką temperaturę, w kolorze
czarnym
• Czajnik wykonany ze stali nierdzewnej na stałe zintegrowany z tacą , pojemność czajnika 1 litr
• Moc czajnika 950W - płyta grzewcza
• Podwójna ochrona termostatu i najnowsza technologia przeciwoporażeniowego opatentowanego wewnętrznego
bezpiecznika DUAL SAFE
• Podstawka czajnika umożliwiająca obrót czajnika o 360°
• Automatyczny wyłącznik czajnika po zagotowaniu
• Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika
• Gniazdo czajnika wbudowane w tacę główną znacząco zmniejsza ryzyko kradzieży
• Miejsce na łyżeczki oraz filiżanki
• Zintegrowany z tacą przybornik na saszetki tj. kawę, cukier, herbatę
• dwa białe kubki ceramiczne z uszkiem o pojemności 300 ml, Wymiary 102 x 85 mm
- dwie łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o długości 13 cm
Kolor: brązowy
Skład: 50% polipropylen, 50% poliester
Wzór jednobarwny
Kształt dywanu:prostokątny
Szerokość (w cm):
120
Długość (w cm):
170
Wysokość runa (w mm):
40
Grubość całkowita (w mm):
45
Wykończenie produktu:
obszywany
Spód antypoślizgowy: nie
Ilość punktów na m²: 85 000
Ciężar całkowity (w g/m²):
2 500
Przeznaczenie: wewnętrzny
Gwarancja (w latach) :2

22.

23.

Dywan

24.
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Firany zalecany wymiar 230x280

25.

Wysokość: 230cm
Szerokość: 280cm
Skład: 100% poliester
Kolor: biały
Cechy: matowa
Wzór: gładka
Elegancka firana woalowa na szelkach wykonana z wysokiej jakości woalu
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