Kolekcia posteľnej bielizne, obrusov a froté uterákov.
Štýlové prostredie.

Kolekcia posteľnej bielizne,
obrusov a froté uterákov.
Štýlové prostredie.

Obrusy sú vo veľkostiach 90  90 cm,
140  140 cm, 140  180 cm, 140  220 cm,
140  240 cm, 140  280 cm sú šité zo zmesnej
látky. Uvedené obrusy sú v bielom a žltom
(champagne) farebnom prevedení.
Dekoračné obrusy zo zmesnej látky sú
dostupné vo veľkosti 90  90 cm v bielom a
žltom (champagne) prevedení.
Obrúsky v rozmere 50  50 cm v bielej a žltej
farbe z bavlny alebo zmesnej tkaniny.

Stolová bielizeň presvedčí svojim rozsahom veľkostí
a farebným prevedením.

Náš kuchynský program:
Utierka na riad:
bielo/červená, 50  80 cm
utierka na leštenie pohárov:
bielo/zelená, 50  80 cm
Obrúsky:
v rozmere 50 x 50 cm v bielej a žltej farbe
z bavlny alebo zmesnej tkaniny.

Utierky na riad sú odolné voči opotrebovaniu a nenahraditeľné pre
profesionálne použitie v každej veľkej kuchyni.

Prestrené a uhľadené. boco služby zabezpečujú príjemné prostredie a
poskytujú čisté, hygienické a anti-alergické textílie. K tomu patria hladké
alebo vzorované stolové obrusy, froté uteráky do kúpeľne, kuchynské
utierky a uteráky ako aj moderná posteľná bielizeň.
Individuálny prístup ako aj pravidelná dodávka kolekcie posteľnej bielizne,
obrusov a froté uterákov zodpovedá viac ako 100-ročným komplexným
boco-službám.

Vaše výhody:
>
>
>
>

hygienické a anti-alergické textílie
spokojnosť z príjemného prostredia
spoľahlivá dodávka dohodnutých produktov
úspora času a investícií

Zo sortimentu bavlnených froté uterákov
ponúkame nasledovné varianty:
Kúpeľňová predložka
55  75 cm
Uterák
70 x 140 cm
Uterák na ruky
30 x 30 cm
Uterák
50 x 100 cm
Osuška
100 x 150 cm vo farbách bielej a žltej
(champagne).

Froté uteráky splnia najvyššie požiadavky Vášich
hostí, tak aby sa cítili príjemne.

Posteľnú bielizeň ponúkame v bavlne a zmesnej
látke v štyroch saténových sériách:
Genua, Bologna, Spree a Graz. Všetky série
dodávame štandardne v bielej a žltej farbe.
Bavlna, biela:
Povlak na vankúš:
60 x 80 cm
Povlak na paplón:
140 x 200 cm, 140 x 220 cm
Plachty:
150 x 280 cm, 220 x 280 cm a 280 x 300 cm.
Plachty sú zo 100 % bavlny.

Denne čistá a uhľadená posteľná bielizeň je predpoklad na to, aby si mohli Vaši hostia užiť chvíle
strávené vo Vašom hoteli. boco sa o to postará.

cws-boco.sk

www.
Servisný cyklus

Triedenie

Pranie
Sušenie

Opravy
a výmeny

Výstupná
kontrola

Dovoz

CWS-boco Slovensko s.r.o.
Teheľňa 12 | 831 04 Bratislava | Tel.: +421 908 753219 | Fax: +421 2 44461384
www.cws-boco.sk

Technical details are subject to change. | ADIP’art (SK r6)

Odvoz

