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Lampy inne 
                                                       niż wszystkie... 

www.lampy.it



Zamów ju¿ dziœ !!!

Rusza kolejna letnia kampania mailingowa:

GWARANTUJEMY:

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

bazy najwyższej jakości,
konkurencyjne ceny od 199 zł netto,
indywidualne projekty graficzne.

Business&Relax jest profesjonalnym i szybkim żródłem pozyskiwania szczegółowych 
informacji o obiektach wypoczynkowych i szkoleniowych oraz o możliwości zorganizawania 
atrakcji w każdym miejscu na terenie całego kraju. 
Nudne imprezy to już przeszłość. Polecamy pokazy ognia, różnego rodzaju tańca, akrobacji oraz 
animacji.
Pomożemy również w wyborze zespołu muzycznego który rozświetli każdą imprezę.
TTylko za pośrednictwem naszego portalu zorganizujecie Państwo niezapomnianą imprezę na każdą 
okazję!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony oraz do zapoznania się z ofertami katalogowymi.

Business&Relax 

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

Business&Relax
www.businessandrelax.pl
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AZzardo

Woda Redox

4. Casablanka 

5. Casablanka 

6. Kadam

7. PCH 

8. Polor 

9. Polor 

10. Z10. Zwoltex 

11. Invest Horeca

12. Chemex 

13. Kosmetyczna Glinka 

14. Woda Redox 

15. Eko4city 

16. Azzardo

17. Lux17. Lux

18. Dcol 

19. Dcol

20. Aquanight

21. Kolpol - lighting

22. Spa w ogrodzie 

23. Andropol









Łóżka i meble Tekstylia do SPA 
i łazienki

Tekstylia 
do  restauracji

Tekstylia 
do pokoju

www.pchpolonia.pl
biuro@pchpolonia.pl
tel. 94 35 44 170
kom. 603 118 313

ul. Gryfitów 2
78-100 Kołobrzeg













Naturalne glinki kosmetyczne 

Bocheńska sól do kąpieli i inhalacji

Kosmetyki organiczne do ciała i włosów

Realizacja zamówień 
w ciągu 24h

Sklep internetowy
z glinkami nr 1 w Polsce!

Zaopatrujemy gabinety 
kosmetyczne i salony SPA

Rabat 15% 
na glinki

kod: KGXIV





Prosimy zapoznać się z naszą uniwersalną i 
innowacyjną gamą rozwiązań z zakresu recyclingu oraz koszy 
na śmieci, które można zastosować we wszelkiego rodzaju śro-
dowiskach, wewnątrz oraz na zewnątrz: 
w miastach, centrach handlowych, parkach, 
na lotniskach, w szkołach oraz na uniwersytetach, 
targowiskach, biurach…

G@deko jest młodą prężnie rozwijającą się firmą działają-
cą w sektorze gospodarki odpadami.
Dobierając produkty do naszej oferty staramy się znaleźć i 
zachować równowagę, między terminowością dostaw, 
wysoką jakością i konkurencyjną ceną.

Posiadamy w ofercie również 
kosze spełniające wymogi HACCP.

G@deko Stanisław Jabcoń
ul. Kineskopowa 1 lok 114

05-500 Piaseczno
Tel: +48 692 98 92 98
Tel: +48 22 244 38 21
Fax:+48 22 295 13 62

email: info@gadeko.plemail: info@gadeko.pl

www.eko4city.pl

EKO4city





PARTNER DLA ZDROWEGO DOMU

www.lux-polska.pl
barttech2011@gmail.com

BART-TECH
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
T: 500 148 121 

Koncepcja zdrowego stylu życia propagowana przez 
Lux International to coś znacznie więcej niż tylko 
strategia sprzedaży, jest to sposób myślenia o naszej 
firmie, naszych produktach i nas samych- dziś i jutro.

Więcej...
Stając sie częścią rodziny Lux International każdy pracuje 
na rzecz lepszej przyszłości - swojej firmy, swoich klientów 
i swojej własnej.



www.dcol.pl
dok@dcol.pl

Już od zawsze inspirowała nas przestrzeń i możliwości jakie niosą ze sobą gładkie, jeszcze 
niezaaranżowane, ściany. Fototapety, obrazy i plakaty to nie tylko ścienne dekoracje, ale również 
ważne elementy, które wnoszą do pomieszczenia duszę... a będąc realizacją inspiracji i upodobań 
domowników, personalizują wnętrze i nadają mu indywidualnego charakteru. Nasze fototapety, 
plakaty i obrazy charakteryzuje bogactwo wzornictwa, głębia barw oraz niebywała jakość wydruku - 
będąca efektem wieloletniego pielęgnowania tradycji oraz zbierania doświadczeń.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00
Obsługa klientów: 61 655 98 10

FOTOTAPETY 3D DO SALONU DO SYPIALNI

DO GASTRONOMII DO SALONU SPA DO ŁAZIENKI



Wszystkie fototapety mają cenę od 80-110 zł./m2

www.dcol.pl
dok@dcol.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00
Obsługa klientów: 61 655 98 10

DO SALONU SPA

DO SALONU 
FRYZJERSKIEGO

DO SALONU 
KOSMETYCZNEGO

DO KAWIARNI
DO POKOJU 
HOTELOWEGO



Główne korzyści wynikające z używania łóżka 
wodnego to przede wszystkim całkowite 
podparcie dla ciała, zredukowany nacisk ciała na 
powierzchnię materaca i relaksujące ciepło. Do 
kolejnych zalet należy prawdziwie higieniczna 
powierzchnia, która utrudnia rozwój roztoczy i 
znakomita trwałość produktu. Nawet z biegiem 
latlat materac wodny nie odkształca się, a zatem 
komfort leżenia nie zmienia się. Poza tym spanie 
na wodzie polepsza nasze samopoczucie, dzięki 
czemu rozpoczynamy kolejny dzień po 
wypoczętej nocy z uśmiechem na twarzy. 

Nasz producent niemiecka firma Starlight 
otrzymała certyfikat Eko-Tex dla winylu, 
pokrowców, narzut i poduszek wodnych. Eko-Tex 
Standard 100 jest najważniejszym certyfikatem 
dla tekstyliów, nadawanym materiałom 
sprawdzonym pod kątem obecności substancji 
szkodliwych dla zdrowia (np. ftalanów). Produkty 
z z tym znakiem są sprawdzane i certyfikowane 
przez znane, międzynarodowe instytuty. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji począwszy od 
udzielenia odpowiedzi na wszelkie nurtujące 
pytania poprzez wskazówki i porady przy wyborze 
konkretnego materaca, aż po dostawę, 
konserwację wybranego produktu i 5 lat 
Gwarancji!

OferujemyOferujemy zarówno bardzo bogatą gamę 
rozwiązań standardowych, jak też wzornictwo 
indywidualne, dostosowane do Państwa 
wyszukanych gustów i potrzeb. A nasza 
wykwalifikowana kadra z pewnością pomoże 
wybrać Państwu właściwy materac dostosowany 
do Państwa osobistych preferencji.

AQUANIGHT - Łóżka i materace wodne 

www.aquanight.pl
aquanight@kol-pol.com

Mazowiecka 5
Kołobrzeg 78-100 

kom.601756171 b.943512921 



Polecane Produkty

KOLPOL  Lighting  -   www.kolpollighting.pl

TEL +48 609 100 504



Vonkajšie  SPA & Wellness centrum 
priamo na mieru  

www.spawogrodzie.pl

- Originálne riešenie pre náročných,
- Škandinávska kvalita a tradícia,
- Rýchla realizácia .

Vonkajšie SPA & wellness centrum umožňuje využiť plochu, ležiacu  v bezprostrednej blízkosti budovy. 
Vďaka  tomu môžeme ponúknuť zákazníkom širokú škálu kúpeľných služieb priamo v prírode 365 dní 
v roku.  Príroda a krajina vytvára  pozitívnu imidž a atraktivitu investície. 

Ponúkame: 
jacuzzi 
drevené vane pre kúpeľné procedúry 
záhradné sauny  
masážné chodníčky 
program procedúr




