
                     Szlafroki
Dostępność szlafroków w łazienkach hotelowych i strefach spa 
to już standard. Zaraz po przebudzeniu, w chwili rozluźnienia po 
kąpieli lub prysznicu, po przyjemnym masażu, każdy z nas marzy 
o otuleniu się przyjemnym szlafrokiem. Nasze szlafroki dostępne 
w różnych długościach przeznaczone są również do intensywnego 
użytkowania.



Supreme
Szlafroki Supreme to w 100% bawełniany produkt, dostępny w kolorze białym. To 
akcesorium łazienkowe, które przyjemnie otula Państwa gości. Dosłownie, ponieważ 
oferujemy je z materiału o wadze 400 gram/m2 i z kołnierzem, dzięki czemu są 
miękkie i wygodne do noszenia. Także z paskiem zawieszanym na dwóch pętelkach. 

  Biały 

Rozmiar Cena za szt.
M  120 cm długości 21,95 €
L   130 cm długości 21,95 €
XL 140 cm długości 22,95 €
Luźny pasek Supreme   2,10 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk. Paski można zamawiać także osobno w ilości od 10 sztuk.

Elegance
Szlafrok Elegance to jakość lekkiego weluru o wadze 380 gr/m2, który daje wrażenie 
drugiej skóry. Także ten szlafrok dostępny jest w różnych długościach i wyłącznie w 
kolorze białym. Szlafrok ma kołnierz i dwie pętelki na pasek.

  Biały 

Rozmiar Cena za szt.
M  120 cm długości 22,95 €
L   125 cm długości 22,95 €
XL 130 cm długości 23,95 €
Luźny pasek Elegance   2,10 €

De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. De ceintuur kunt u ook los bestellen vanaf 10 stuks.
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Nuance
Szlafrok Nuance jest wyjątkowy. Bawełniana strona wewnętrzna zapewnia dobre 
wchłanianie wilgoci i wygodę. Strona zewnętrzna jest z poliestru, który jest bardzo 
miękki i pozostaje taki także po praniu. Szlafrok wykonano z materiału o wadze 
300 gr/m2 i dostępny jest w kolorze białym. Kołnierz z szarą krawędzią to dodatkowy 
ciekawy szczegół.

  Biały 

Rozmiar Cena za szt.
M  125 cm długości 23,95 €
L   125 cm długości 23,95 €
XL   135 cm długości 24,95 €
Luźny pasek Nuance   2,10 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk. Paski można zamawiać także osobno w ilości od 10 sztuk.

Nowość w naszym asortymencie: szlafroki dziecięce
W naszej kolekcji znajdą Państwo także szlafroki dla naszych małych gości.  Szlafrok 
ten wykonano z materiału o wadze 360 gr/m2. To akcesorium łazienkowe na pewno 
zaskoczy Państwa gości.

  BEŻ

Rozmiar Verpakt Cena za szt.
0 - 2 lata 1 stuks   9,95 €
3 - 5 lata 1 stuks 11,10 €
5 - 7 lata 1 stuks 13,25 €

Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk.
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                     Szlafroki
Zastrzeżenie
Wszystkie ceny podano w euro, za sztukę i bez VAT.  Ceny obowiązują 
od 1 maja 2017. Z zastrzeżeniem zmiany cen i ewentualnych błędów w 
druku. Nie stanowią one zobowiązania do dostawy. W celu uzyskania 
informacji o aktualnych cenach lub indywidualnej oferty zachęcamy 
do kontaktu pod numerem telefonu +48 (0) 12 650 02 48 lub mailowo 
pod adresem office.pl@blycolin.com. W przypadku zamówienia poniżej 
250,00 € pokrywają Państwo koszt dostawy w wysokości 15,00 €. Przy 
każdym produkcie podano wielkość minimalnego zamówienia.

Wersja do druku z 05/2017

Haft
Szlafrok z nazwą hotelu lub logo jest 
dodatkowym wyróżnikiem obiektu. Na 
Państwa szczególne życzenie Blycolin 
może wyhaftować tekst lub znak towarowy.

Pierwszy wers tekstu 4,80 €
Każdy kolejny wers tekstu 3,85 €
Wniosek o logo
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Oferta indywidualna? 
Zadzwoń pod +48 (0) 12 650 02 48 lub 
wyślij maila na adres office.pl@blycolin.com


