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Vyobrazené produkty nájdete na týchto stranách:
> Boxspring posteľ kompletný set str. 29
> Posteľné prádlo ROM str. 53

Beáta Hurtíková,
konateľka

Srdečne Vás vítam pri VEGA!

Hostia chcú vo Vašom hoteli predovšetkým jedno: 
cítiť sa ako doma. Výrazne k tomu prispejete  
službami a prostredím. Sú to predovšetkým malé 
neočakávané radosti, ktoré Vašich hostí očaria: 
extra mäkké uteráky, exkluzívne vône v kúpeľni a 
pohodlné postele. Zariaďte si hotelovú izbu s VEGA. 
S novými inšpiráciami a konceptmi, ako aj s malými 
detailami dosiahnuť požadované prostredie. S  
produktmi, ktoré sú praktické a aj kreatívne. A sľúbiť 
aj v tej najmenšej izbe ten najvyšší komfort. V tomto 
katalógu nájdete všetko, čo k tomu potrebujete.
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24 hodín k zastihnutiu – telefón +421 2 20 70 70 70 – www.palazzo.sk

DOBA DODANIA
Tovar vozíme pravidelne každý týždeň. Tovar je možné objednať aj express 
alebo k želanému termínu.

INŠPIRÁCIA A KVALITA
Naši produktoví manažéri a dizajnéri poznajú aktuálne trendy a vyvíja-
jú exkluzívne novinky. Kontinuálne s nimi optimalizujeme tiež služby a 
zákaznícky servis pre vás.

LOGÁ A VÝŠIVKY
Radi opatríme uteráky alebo textil menom vašej prevádzky alebo logom. 

VZORKOVÝ SERVIS
So vzorkami vám uľahčíme rozhodovanie a dáme vám možnosť vybrať si ten 
najlepší produkt pre vaše prostredie.

VEGA je tam, kde ste aj vy. Kontaktujte nás, ako je pre vás najlepšie.  
Cez telefón, e-mail, Facebook alebo WhatsApp.
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Perfektný servis

SME TU VŽDY  
PRE VÁS
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Šampón, 50 ml  
V-TOUCH SILKY WHITE

 070

Väčší obsah pre viac luxusu

Bez obsahu parabénov

S extraktom z rias (Laminaria digitata)
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7

Vaši hostia si želajú, aby ich pobyt v hoteli bol niečim zvláštny. K tomu neprispieva 
len prostredie a komfort, ale aj malé jemné detaily, ktoré váš hotel odlíšia od 
ostatných. Napríklad exkluzívna hotelová kozmetika SILKY WHITE. So sprchovacím 
gélom, šampónom, telovým mliekom a mydlom bude hotelová kúpeľňa wellness-
oázou. Posilňujúce a stimulujúce extrakty z rias (Laminaria digitata) sa postarajú o to, 
aby sa vaši hostia cítili dobre.  Výnimočný je aj dizajn, inšpirovaný vintage-fľaštičkami. 
Bez obsahu parabénov. Dermatologicky testované.

SILKY WHITE
 Exkluzívny vlastný dizajn
  Posilňujúci a stimulujúci účinok
  Dermatologicky testovaná

Vyberaná kompozícia vôní
v nadčasovom elegantnom dizajne.

Viac informácií na www.palazzo.sk Silky White

Šampón
50 ml
obj. číslo 10025173
151,20 €/216ks balenie 
0,70 €/ks

Sprchovací gél
50 ml 
obj. číslo 10025172
151,20 €/216ks balenie 
0,70 €/ks

Telové mlieko
50 ml 
obj. číslo 10025174
159,84 €/216ks balenie 
0,74 €/ks

Jemné mydlo
20 g 
obj. číslo 10025175
104,– €/400ks balenie 
0,26 €/ks
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Hotelová kozmetika

www.palazzo.sk

Hotelová kozmetika GREEN TEA
Extrakty zo zeleného čaju, ktoré obsahuje táto kozmetická rada, dodajú telu 
uvoľnenie a duši pokoj. Puristický dizajn série podčiarkuje jej pôsobenie.
Dermatologicky testované! S extraktom zo zeleného čaju!
Vôňa: citrón, aníz, biele pižmo.

GREEN TEA obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

1 šampón (na vlasy a telo), 45 ml 10050053 216 88,56 0,41
2 sprchovací gél, 45 ml 10050054 216 88,56 0,41
3 telové mlieko, 45 ml 10050055 216 92,88 0,43
4 jemné mydlo v kartóne, 20 g 10029768 240 55,20 0,23
5 drevená podložka, 21,5x11x2 cm 10059835 1 – 5,82

Jemné mydlo 20g 
GREEN TEA

023

Mydlo 16 g  
AMBER SPA

 024

Hotelová kozmetika AMBER SPA
Rozmaznajte hostí kozmetikou, ktorá očarí ich zmysly. AMBER SPA očarí svojou 
vôňou a vybraným zložením. Jemný, nadčasový dizajn spojený s klasickou grá-
ciou dodá elegantnú atmosféru. Zvýraznite váš vkus touto exkluzívnou sériou!
Dermatologicky testované!
Vôňa: broskyňa, maliny, vanilka, citrónová tráva, biele pižmo.

AMBER SPA obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

6 šampón (na vlasy a telo), 35 ml 10059903 128 53,76 0,42
7 sprchovací gél, 35 ml 10059902 128 53,76 0,42
8 telové mlieko, 35 ml 10059904 128 56,32 0,44
9 mydlo v plisé, 16 g 10059905 400 96,00 0,24

10 bridlicová doska čierna, 22x13x0,5 cm 10049616 2 19,78 9,89

Vyrobené v Európe
Bez obsahu parabénov

Vyrobené v Európe
Bez obsahu parabénov

008-009_HT_0318.indd   8 26.01.18   11:43



9

5

18
16

11

13

14

12

15

11 12 13 14

15

1916 17 18

Hotelová kozmetika

Rýchle dodanie  
tovaru

Navštívte nás na webe 
www.palazzo.sk

Volajte na 
+421 2 20 70 70 70www.palazzo.sk

Šampón 30 ml
V-TOUCH TENDERGREEN

 029

Hotelová kozmetika V-TOUCH TENDERGREEN
Výnimočné balenie so sviežou zelenou a bielou podčiarkuje prirodzenosť tejto 
série. Praktický šróbovací uzáver je opakovane použiteľný a umožňuje jed-
noduché a cielené odstraňovanie obsahu. V porovnaní s flakónmi a tubami 
šetríte viac ako 68% na obalových materiáloch. 
Vôňa: Šampón a sprchovací gél: mäta, citrusové plody, bergamot, san-
talové drevo, pižmo. 
Telové mlieko: citrusové plody, levanduľa, ruža, bazalka. 
Mydlo: mäta, citrón, bergamot, levanduľa, biele pižmo, gáfor.

V-TOUCH TENDERGREEN obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €
16 šampón (na vlasy a telo), 30 ml 10029902 200 58,00 0,29
17 sprchovací gél, 30 ml 10029903 200 58,00 0,29
18 telové mlieko, 30 ml 10029904 200 64,00 0,32
19 tekuté mydlo, 30 ml 10029905 200 60,00 0,30

Vyrobené v Európe
Bez obsahu parabénov
Dermatologicky testované

Drevená paletka 
ARAWA 

989

Vyrobené v Európe
Bez obsahu parabénov
S kvalitnými extraktmi 
z rastlín

Hotelová kozmetika V-TOUCH NATURE
Voňať, cítiť, chytiť - séria V-TOUCH NATURE bude pre vašich hostí zmyslovým 
zážitkom. Olivový olej, výťažky z rozmarínu, pomarančových kvetov a
bielej žihľavy. Výťažky z rastlín rozmaznajú vašich hostí a poskytnú im po-
trebné uvoľnenie. Otočná drevená podložka je ideálne miesto na prezentáciu.
Dermatologicky testované! Obohatené rastlinným extraktom!
Vôňa: rozmarín, listy pomaranča, biela žihľava, aníz, biele pižmo.

V-TOUCH NATURE Obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

11 šampón (na vlasy a telo), 40 ml 10029025 216 79,92 0,37
12 sprchovací gél, 40 ml 10029024 216 79,92 0,37
13 telové mlieko, 40 ml 10029026 216 88,56 0,41
14 jemné mydlo s olivovým olejom, v plisé, 

16 g 10059397 400 88,00 0,22
15 drevená paletka ARAWA,  

d x š x v 20x12x3,3 cm 10029351 1 – 9,89

Jemné mydlo 16 g 
V-TOUCH NATURE 

022
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Hotelová kozmetika

www.palazzo.sk

Vyrobené v Európe
Bez obsahu parabénov

Jemné mydlo 16 g 
V-TOUCH CLASSIC

 017

Hotelová kozmetika V-TOUCH CLASSIC
Klasická, kvalitná, tradičná - táto séria podčiarkne eleganciu vášho hotela.
Zlatá potlač, pekný uzáver a príjemná vôňa oslovia vašich hostí.                               
Dermatologicky testované! 
Vôňa: citrón, pomarančové listy, riasy, ruže, fialka alpská, magnólia,
hyacint, biele pižmo.

V-TOUCH CLASSIC obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

1 šampón a sprchovací gél v 1, 45 ml 10029019 240 67,20 0,28
2 šampón, 45 ml 10029020 240 67,20 0,28
3 sprchovací gél, 45 ml 10029021 240 67,20 0,28
4 telové mlieko, 30 ml 10029022 297 92,07 0,31
5 jemné mydlo v plisé, 16 g, Ø 4,8 cm 10059389 400 68,00 0,17

Hotelová kozmetika V-TOUCH MAUVE
S kozmetickou sériou V-TOUCH MAUVE rozmaznáte zmysly vašich 
hostí. Séria obsahuje vitamín C, vďaka ktorému začnete deň plný života. 
Moderný a nadčasový dizajn, ktorý očarí.
Dermatologicky testované! 
Vôňa: konvalinka, fialka, citrón, aníz, bergamot, biele pižmo. 

V-TOUCH MAUVE obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

6 šampón (na vlasy a telo), 30 ml 10030198 240 62,40 0,26
7 sprchovací gél, 30 ml 10030197 240 62,40 0,26
8 telové mlieko, 30 ml 10030199 240 69,60 0,29
9 jemné mydlo v kartóne, 20 g 10027907 420 63,00 0,15

10 bridlicová doska Ø 15 cm, v 0,5 cm 10049613 2 16,92 8,46

Vyrobené v Európe
Bez obsahu parabénov

Jemné mydlo 20 g
V-TOUCH MAUVE

015
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Hotelová kozmetika

Rýchle dodanie  
tovaru

Navštívte nás na webe 
www.palazzo.sk

Volajte na 
+421 2 20 70 70 70www.palazzo.sk

Vyrobené v Európe
Bez obsahu parabénov

Jemné mydlo 15 g
V-TOUCH CONCEPT 

017

Sprchovací gél 30 ml  
V-TOUCH CONCEPT

028

   veľký výber
   možnosť kombinácie rôznych tvarov, veľkostí, vrchnákov a

    farieb v modernom nadčasovom dizajne
   digitálny náhľad loga
   dermatologicky testované

Dodajte vašim produktom punc jedinečnosti a
odlíšte sa od konkurencie!

Personalizovaná kozmetika

Niečo exkluzívne:

Hotelová kozmetika V-TOUCH CONCEPT
Kozmetická séria v nadčasovom dizajne je nielen optickým nadhodnotením
kúpeľne. Presvedčí vás svojim obsahom vďaka výberovým zložkám. Sprchový
gél so stimulujúcimi výťažkami z rozmarínu, šampón obsahuje sézamový
olej a telové mlieko obsahuje výťažky z pomarančových kvetov.
Dermatologicky testované! Obohatené rastlinným extraktom!
Vôňa: citrón, pomaranč, mäta, jasmín.

V-TOUCH CONCEPT obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

11 šampón, 30 ml 10059404 330 92,40 0,28
12 sprchovací gél, 30 ml 10059405 330 92,40 0,28
13 telové mlieko, 30 ml 10059406 330 99,00 0,30
14 jemné mydlo, 15 g 10029826 480 81,60 0,17
15 drevená podložka, š x h x v 15,5x5x2 cm 10059413 10 38,40 3,84

www.palazzo.sk
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Hotelová kozmetika

www.palazzo.sk

CRISTALYN obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

1 šampón (na vlasy a telo), 35 ml 10029790 200 82,00 0,41
2 sprchovací gél, 35 ml 10029789 200 82,00 0,41
3 telové mlieko, 35 ml 10029791 200 88,00 0,44
4 jemné mydlo v kartóne, 20 g 10029792 240 57,60 0,24
5 podložka, z akrylu, 26x10x2,1 cm 10094411 2 15,60 7,80

Vyrobené v Európe
Bez obsahu parabénov

Hotelová kozmetika V-TOUCH PAINTSPLASH
Wow, neskutočne trendová hotelová kozmetika pre vašich hostí: očarí vás 
nielen atraktívny moderný dizajn, svieže lesklé metalické farby, ale aj praktický 
Flip-Top vrchnák. S prídavkom vitamínov zo zeleného čaju a rias dodajú vašej 
pokožke vláčnosť.
Dermatologicky testované!
Vôňa: Šampón + telové mlieko: citrón, vanilka, ľalia, jazmín, pižmo.
Sprchovací gél + mydlo: citrón, bergamot, ruža, fialka, jazmínový čaj, 
pižmo.

V-TOUCH PAINTSPLASH obj. číslo ks v bal. balenie € =ks€
6 šampón (na vlasy a telo), 35 ml 10029342 200 62,00 0,31
7 sprchovací gél, 35 ml 10029343 200 86,00 0,43
8 telové mlieko, 35 ml 10029344 200 92,00 0,46
9 jemné mydlo vo fólii, 20 g 10029345 350 59,50 0,17

Vyrobené v Európe
Bez obsahu parabénov

Jemné mydlo 20 g
V-TOUCH PAINTSPLASH

017

Hotelová kozmetika CRISTALYN
Vaše kúpeľne by vedeli rozprávať! Je vidieť, akú hodnotu kladiete na kvalitu. 
Atraktívna kozmetická séria CRISTALYN s moderno-decentným dizajnom 
splní, čo sľubuje. Svieža vôňa dermatologicky testovaných kozmetických 
produktov podčiarkuje čistý dojem. 
Dermatologicky testované!
Vôňa: mäta, citrón, bergamot, levanduľa, biele pižmo, gáfor, geránia.

Jemné mydlo 20 g
CRISTALYN

024

> Vonné flakóny nájdete na strane 27.
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Hotelová kozmetika

Rýchle dodanie  
tovaru

Navštívte nás na webe 
www.palazzo.sk

Volajte na 
+421 2 20 70 70 70www.palazzo.sk

Hotelová kozmetika FONTANA
Svieža vôňa a dlhodobé osviežujúce pôsobenie sú devízou kozmetickej série 
FONTANA.
Dermatologicky testované!
Vôňa: Šampón a sprchovací gél: citrusové plody, kvety pomaranča, 
mäta, ruža, pižmo. Mydlo: citrón, pomaranč, riasy, magnólia, pižmo.

FONTANA obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks  
€

13 šampón a sprchovací gél v 1, 20 ml 10059417 300 69,00 0,23
14 náhradná náplň šampón a sprch. gél v 1, 1 l 10029834 12 38,16 3,18
15 náhradná náplň jemné tekuté mydlo, 1 l 10029835 12 38,16 3,18

náhradný kanister jemné tekuté mydlo, 5 l 10029836 1 – 12,97
16 jemné mydlo vo fólii, 15 g 10022932 480 67,20 0,14
17 jemné mydlo v kartóne, 15 g 30003921 420 63,00 0,15

Vyrobené v Európe
Bez obsahu parabénov

Jemné mydlo 15 g
FONTANA, od

 014

Vyrobené v Európe
Bez obsahu parabénov

Hotelová kozmetika CALA
Vôňou neutrálna a praktická séria CALA je cenovo veľmi výhodná.
Dermatologicky testované!
Vôňa: Šampón a sprchovací gél: vanilka.
Jemné mydlo: citrón, kvety pomaranča, riasy, biele pižmo, magnólia. 

CALA obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

10 šampón a sprchov. gél v 1 v sáčku, 10 ml 20090909 1000 100,00 0,10
11 jemné mydlo v papieri, 12 g 30000405 500 55,00 0,11
12 košík STREET červený, 14x14x9 cm 10053112 1 – 4,39

Jemné mydlo 12 g
CALA 

 011

>Uterák BALANCE nájdete na strane 18.
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V-TOUCH obsah v ml obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

COSMIC
1 pumpovacie mydlo 300 ml 10095463 24 94,80 3,95
2 dávkovací šampón (na vlasy a telo) 330 ml 10095456 24 94,80 3,95
3 dávkovacie mydlo 330 ml 10095457 24 94,80 3,95

MINERAL
4 pumpovacie mydlo 300 ml 10095464 24 94,80 3,95
5 dávkovací šampón (na vlasy a telo) 330 ml 10095458 24 94,80 3,95
6 dávkovacie mydlo 330 ml 10095459 24 94,80 3,95

SILVER
7 pumpovacie mydlo 300 ml 10095465 24 94,80 3,95
8 dávkovací šampón (na vlasy a telo) 330 ml 10095460 24 94,80 3,95
9 dávkovacie mydlo 330 ml 10095461 24 94,80 3,95

Pumpovacie mydlo 300 ml
V-TOUCH 

395

Držiaky pre dávkovacie systémy
Držiak ostáva upevnený na stene a vy meníte iba nápl-
ne. Montáž je jednoduchá. Návod, kľúčik a upevňujúci
materiál sú priložené.
dxhxv: 7x8x22 cm.

Umelohmotný 
držiak

obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks 
€

10 biely 10027223 20 87,80 4,39
11 transparentný 10095466 20 87,80 4,39
12 matný strieborný 10027222 20 151,60 7,58

Umelohmotný držiak, od

439

1- Jednoduchá montáž!

2- Jednoduchá výmena fliaš!

3-  Vďaka priehľadným pásikom vidíte 
zostatok náplne!

INFO O PRODUKTE

Dávkovací systém V-TOUCH
Doplňte nielen wellness miesta a kúpeľne, ale aj 
WC v reštauráciách týmto praktickým dávkovacím 
systémom s pumpičkami. Dávkovač pritom ostáva 
upevnený na stene a vy meníte iba fľašky. Pri dáv-
kovacích systémoch je potrebné objednať držiak 
na dávkovač samostatne. Montáž je jednoduchá. 
Návod, kľúčik a upevňujúci materiál sú priložené.
Série COSMIC a MINERAL: mydlo je na báze mu-
čenky a nevädze s ukľudnujúcimi účinkami.
Šampón pozostáva z e xtraktu z r yže a o vsa, je 
bohatý na vitamín E a má ukľudňujúci a ochranný 
účinok.
Séria SILVER: mydlo z Aloe Vera.
Šampón s extraktom z čierneho čaju s antioxida-
tívnymi účinkami. 

Vyrobené v Európe
Bez obsahu parabénov
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Séria doplnkov V-TOUCH
Od peelingového mydla až po sadu na čistenie zubov ponúka séria V-TOUCH 
celé spektrum praktických hotelových kozmetických doplnkov a drobnos-
tí, ktoré potešia a rozmaznajú vašich hostí. Nadčasové jednoduché balenie 
umožní kombináciu s ostatnými sériami hotelovej kozmetiky. Vždy dobrá voľ-
ba.

V-TOUCH obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

13 hrebeň, 14 cm 10029003 250 97,50 0,39
14 kúpacia čiapka 10029004 250 55,00 0,22
15 set na holenie 10029002 50 44,50 0,89
16 set na šitie 10029013 250 55,00 0,22
17 špongia na topánky, 5x3,5x2 cm 10029011 250 65,00 0,26
18 obuvák 10059923 100 33,00 0,33

Hrebeň 
V-TOUCH 

039

Pilník na nechty 
V-TOUCH

021

Pohár na zubnú kefku 
V-TOUCH

018

V-TOUCH obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

19 pilník na nechty, 8 cm 10029007 250 52,50 0,21
20 vatové tyčinky, 4 ks 10095462 250 52,50 0,21
21 čistiace tampóny, 2 ks 10029005 250 80,00 0,32
22 set na čistenie zubov, 10 g 10029000 100 89,00 0,89
23 pohár na zubnú kefku, Ø x v 7x8,5 cm,  

samostatne balený, 0,2 l 10029001 800 144,00 0,18

> Kozmetiku V-TOUCH MAUVE nájdete na strane 10.
>  Mini paletku ARAWA nájdete na strane 9.
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Séria uterákov ATHEN
Uteráky vo veľmi dobrej kvalite: dlhotrvácne a savé. Kúpeľňová predložka
má po celom obvode bordúru.
Materiál: 100 % bavlna. 95° pranie, odolné voči chlóru. 
Hmotnosť cca. 380 g/m2, kúpeľňová predložka cca. 600 g/m2. 

ATHEN
cm

uterák
50x100

osuška
70x140

veľká osuška
100x150

1 biela 10061825 10061833 10061834
2 žltá 10088800 10088801 10088802
3 marhuľová 10061960 10061961 10061995
4 mentolová 10088807 10088808 10088809
5 modrá 10088345 10088346 10088347
6   A šedohnedá 30002191 30002188 30002211
7   A šedá 30002190 30002200 30002189

€
10ks balenie 

27,40
ks

5,49
ks

9,89

ATHEN
cm

malý uterák
30x50

malý uterák
30x30

kúpeľňová predložka
50x70

1 biela 10061932 10061837 10061836
2 žltá 10088805 10088804 10088803
3 marhuľová 10062084 10062083 10061996
4 mentolová 10085899 10088811 10088810
5 modrá 10088350 10088349 10088348
6   A šedohnedá 30002182 30002192 30002202
7   A šedá 30002209 30002199 30002187

€
5ks balenie 

8,20
5ks balenie 

7,10
ks

4,39

Individuálne výšivky

Séria uterákov MARS
Robustné jednofarebné uteráky za super cenu. Savé, odolné a v moderných
farbách. V balení majú všetky kusy rovnakú farbu.
Materiál: 100 % bavlna. 95° pranie, odolné voči chlóru. 
Hmotnosť cca. 400 g/m2, kúpeľňová predložka cca. 600 g/m2. 

MARS
cm

uterák
50x100

osuška
70x140

veľká osuška
100x150

8 biela 10072045   10072046 10033608
9 žltá 10072053 10072054 10033615

10 svetlo hnedá 10072049 10072050 10033614
11 lososová 10072069 10072070 10033612
12 levanduľová 10072065 10072066 10033611
13 zelená 10072041 10072042 10033613
14 modrá 10072061 10072062 10033610

€
10ks balenie 

32,90
ks

5,49
ks

9,89

MARS
cm

malý uterák
30x50

malý uterák
30x30

kúpeľňová predložka
50x70

8 biela 10033616 10033624 10072047
9 žltá 10033623 10033631 10072055

10 svetlo hnedá 10033622 10033630 10072051
11 lososová 10033620 10033628 10072071
12 levanduľová 10033619 10033627 10072067
13 zelená 10033621 10033629 10072043
14 modrá 10033618 10033626 10072063

€
5ks balenie 

8,20
5ks balenie 

7,10
5ks balenie 

21,95

Uterák
MARS 

 329

Uterák
ATHEN 

274

Nové farby

  nízke množstvá
   veľký výber farieb
   výber z rôznych druhov písma

Detail, ktorý vás odlíši:
Personalizované froté produkty – odlíšte sa 
od konkurencie a ponúknite vašim hosťom 
niečo iné.

Radi vám poradíme na +421 2 20 70 70 70, Po-Pia 9:00-17:00

016-017_HT_0318.indd   16 26.01.18   11:48
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Séria uterákov VALENCIA
Výnimočne kvalitné uteráky vás presvedčia svojimi prednosťami: ute-
rák si zachová aj po opraní svoj tvar, nedochádza k natiahnutiu okraja! 
Výborne sa kombinuje, je veľmi dobre savý, jemný, ľahko sa perie, je 
odolný voči vysokým teplotám a chlóru.
Materiál: 100 % bavlna, 95° pranie. Hnedá, granitová, tmavá mod-
rá – 60° pranie. Hmotnosť cca. 460 g/m2, predložka cca. 820 g/m2.

Uterák
VALENCIA 

549

Nové modely
Nové farby

VALENCIA uni
cm

uterák
50x100

osuška
70x140

veľká osuška 
100x150

malý uterák
30x50

malý uterák
30x30

kúpeľňová predložka
50x90

29 hnedá 10001504 10001505 10001506 10001507 10001508 10001509
30 svetlá zelená 10052544 10052545 10052546 10005057 10052548 10052550
31 tehlová 10053639 10053642 10053643 10005061 10053645 10053659
32 béžová 10053647 10053648 10053649 10005052 10053651 10053660
33 nugátová 10053653 10053654 10053655 10005059 10053657 10053661
34 tmavá modrá 10054289 10054290 10054291 10005051 10054293 10054295
35 holubovo modrá 10054302 10054303 10054304 10005063 10054306 10054308
36 biela 10060259 10060318 10051781 10005064 10051800 10067800
37 žltá 10060279 10060329 10051782 10005055 10051801 10062046
38 marhuľová 10060286 10060332 10051783 10005050 10051802 10067216
39 kameňovo šedá 10060301 10060369 10051789 10005062 10051808 10067250
40 jantárová 10060304 10060373 10051784 10005053 10051803 10067265
41   A petrolejová 10060310 10060396 10051788 10005060 10051807 10067328
42 granitová 10067238 10067220 10051790 10005056 10051809 10067757
43 mentolová 10067519 10067520 10051787 10005058 10051806 10067606
44 svetlá modrá 10067607 10067637 10051786 10005054 10051805 10067693
 
€

ks
5,49

ks
9,89

ks 
16,49

5ks balenie 
16,49

5ks balenie 
 14,29

ks 
7,69

  A VALENCIA prúžky
cm

uterák
50x100

osuška
70x140

15 hnedá / biela 10001510 10001511
16 svetlá zelená / biela 10052538 10052539
17 tehlová / biela 10053623 10053624
18 béžová / biela 10053629 10053630
19 nugátová / biela 10053635 10053636
20 holubovo modrá / biela 10054296 10054297
21 žltá / biela 10062022 10062023
22 marhuľová / biela 10067231 10067224
23 kameňovo šedá / biela 10067244 10067245
24 granitová / biela 10067251 10067236
25 jantárová / biela 10067257 10067258
26 petrolejová / biela 10067299 10067484
27 mentolová / biela 10067599 10067281
28 svetlá modrá / biela 10067669 10067372
 
€

ks
5,49

ks
9,89

016-017_HT_0318.indd   17 26.01.18   11:48
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Uterák
BALANCE 

769

Séria uterákov LAGUNA
Jemne štruktúrovaná séria sprostredkuje wellness pocit úplne prirodzeným 
spôsobom a vaši hostia si svoj pobyt vychutnajú plnými dúškami. Farby spolu 
pekne ladia a premenia vašu kúpeľňu na exkluzívne miesto relaxu a oddychu. 
Materiál: 100 % bavlna, 95° pranie, odolné voči chlóru (tmavá šedá 60° pranie, 
nie je odolná voči chlóru). Hmotnosť cca. 500 g/m2, kúpeľňová predložka cca. 
750 g/m2.

LAGUNA
cm

uterák
50x100

osuška 
70x140

veľká osuška 
100x150

12 béžová 10068347 10068348 10068422
13 biela 10068981 10068982 10069426
14 tyrkysová 10068451 10068832 10068833
15 tmavá šedá 10069430 10069431 10069432
16 šedá 10068431 10068432 10068433
ks € 8,79 16,49 21,99

LAGUNA
cm

saunová osuška 
70x200

wellness osuška 
100x200

kúpeľňová predložka 
70x70

12 béžová 10087603 10068423 10068424
13 biela 10087605 10069427 10069428
14 tyrkysová 10087604 10068834 10068980
15 tmavá šedá 10087607 10069442 10069443
16 šedá 10087606 10068449 10068450
ks € 21,99 29,69 10,99

Uterák
LAGUNA 

879

Personalizované froté 
produkty – odlíšte sa od 
konkurencie a ponúknite 
vašim hosťom niečo iné.

www.palazzo.sk

Séria uterákov BALANCE
Uteráky s hodvábnym leskom sú jemné na dotyk a predstavujú čistý luxus. 
Ľahko udržiavateľný, jemný materiál obsahuje viskózu, ktorá sa získava z 
bambusových vlákien. Vďaka špeciálnym vlastnostiam dokáže uterák nasať 
veľké množstvá vody. Uteráky majú tkanú štruktúru s plisovaným vzhľadom. 
Materiál: 60% bavlna, 40% viskóza. 95° pranie. Intenzívne farby (čereš-
ňová, antracitová, tmavá modrá): 60° pranie, nie sú odolné voči chlóru. 
Hmotnosť cca. 600 g/m2, kúpeľňová predložka cca. 800 g/m2.

BALANCE
cm

uterák
50x100

osuška
70x140

veľká osuška
100x150

saunová osuška
70x200

1 biela 10038458 10038459 10038460 10064828
2 svetlá sivá 10038425 10038426 10038427 10064825
3 čerešňová 10038403 10038404 10038405 10067712
4 slonová kosť 10038414 10038415 10038416 10064829
5 purpurová 10038392 10038393 10038394 10067710
6 azúrová 10056740 10056741 10056742 10067711
7 limetková 10038381 10038382 10038383 10085838
8 bambusová 10019221 10019222 10019223 10064827
9 tmavá modrá 10001454 10001455 10001456 10001457

10 bahnitá 10038436 10038437 10038438 10064824
11 antracitová 10019209 10019210 10019211 10067713

€
ks

7,69
ks

14,29
ks

20,89
ks

20,89

BALANCE
cm

malý uterák
30x50

malý uterák
30x30

kúpeľňová predložka
60x60

1 biela 10005018 10005017 10038463
2 svetlá sivá 10005028 10005016 10038430
3 čerešňová 10005022 10005010 10038408
4 slonová kosť 10005023 10005011 10038419
5 purpurová 10005026 10005014 10038397
6 azúrová 10005020 10005008 10056745
7 limetková 10005024 10005012 10038386
8 bambusová 10005021 10005009 10019226
9 tmavá modrá 10001458 10001459 10001460

10 bahnitá 10005027 10005015 10038441
11 antracitová 10005019 10005007 10019214

€
5ks balenie 

21,99
5ks balenie 

16,49
ks

8,79

Individuálne výšivky

018-019_HT_0318.indd   18 26.01.18   11:49
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Omývateľná nálepka 10ks 
balenie 

540

vzaduvpredu

Séria uterákov BERMUDA
Kvalitné, vatovo jemné uteráky. Objemné, s pekne tkaným okrajom a top aktu-
álnymi farbami dodajú vašej kúpeľni elegantný vzhľad. Nezabudnite si objed-
nať aj kúpeľňovú predložku!
Materiál: 100% bavlna. 95° pranie, odolné voči chlóru, intenzívne farby 
(tmavá modrá, granitová, bordová a čokoládová) 60° pranie, nie sú 
odolné voči chlóru.
Hmotnosť cca. 450 g/m², kúpeľňová predložka cca. 600 g/m².  

BERMUDA
cm

uterák
50x100

osuška
70x140

saunová osuška
70x200

veľká osuška
100x150

malý uterák
30x50

malý uterák
30x30

kúpeľňová predložka
50x70

17   A tehlová 10053593 10053594 10015978 10033550 10053596 10053597 10053595
18 kameňovo šedá 10053608 10053612 10015979 10033548 10053614 10053615 10053613
19 jantárová 10053616 10053618 10015975 10033546 10053620 10053621 10053619
20 tmavá modrá 10054334 10054335 10015982 10033554 10054337 10054338 10054336
21 granitová 10056746 10056747 10015986 10056748 10056749 10056750 10056752
22 biela 10061460 10061471 10015971 10033538 10062820 10053447 10061482
23   A žltá 10061462 10061474 10015973 10033540 10062822 10053449 10061484
24 smaragdová 10061465 10061477 10015981 10033543 10062825 10053452 10061487
25 modrá 10061470 10061472 10015983 10033541 10062823 10053450 10061492
26 čokoládová 10074583 10074584 10015989 10074585 10074586 10074587 10074589
27 bordová 10074590 10074591 10015988 10074592 10074593 10074594 10074596
28 kiwi 10074604 10074605 10015985 10074606 10074607 10074608 10074610

€
ks 

5,49
ks

9,89
ks

14,29
ks

14,29
5ks balenie 

10,99
5ks balenie 

9,89
ks

5,49

Uterák 
BERMUDA

 549

Nové farby

Omývateľná nálepka/stojan
S odporúčaním pre ekologické správanie vašich hostí v 3 jazykoch (GB/
D/F). Text si môžete rýchlo a jednoducho pozrieť na stránke www.palazzo.
sk.

Omývateľná nálepka šxv v cm obj. číslo ks v bal. balenie €

29 biela 16,5x16,5 10053075 10 5,40

Omývateľný stojan šxv v cm obj. číslo ks v bal. balenie €

30 biela 11,2x15 10053078 10 5,30

018-019_HT_0318.indd   19 26.01.18   11:50
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Vrece na prádlo, 
od

209

Vrecia na prádlo
Nepostrádateľné v každom dobrom hoteli: Extrémne dlhotrvácne a kvalitné 
vrecia na prádlo. Na výber máte 10ks balenie alebo 50ks balenie v lepšej cene.
Materiál: 100 % bavlna, 95° pranie. Hmotnosť: cca. 140 g. Na želanie je 
možné vyšiť logo!

Vrecia na prádlo obj. číslo obj. číslo

9 40 x 60 cm 10016349 10016350
ks v bal. 10 50
balenie € 22,00 104,50
ks € 2,20 2,09

Froté papuče, 
od

180

Uterák
CLASSICO 

 440

Kúpeľňová  
predložka
CLASSICO 

549

Kúpeľňová  
predložka
EASY 

769

Séria uterákov CLASSICO
Kvalitné uteráky, dobre sajú vlhkosť a sú veľmi príjemné na dotyk.
Materiál: 100 % bavlna. 95° pranie, odolná voči chlóru.  
Hmotnosť cca. 450 g/m², kúpeľňová predložka cca. 700 g/m².

CLASSICO d x š v cm obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

1 uterák 50x100 10087169 10 44,00 4,40
osuška 70x140 10087170 5 38,50 7,70
veľká osuška 100x150 10087165 5 60,50 12,10

2 malý uterák 30x50 10087166 5 11,00 2,20
malý uterák 30x30 10087168 5 9,90 1,98

3 kúpeľňová predložka 50x70 10000811 10 54,90 5,49

Uterák
EASY 

659

Séria uterákov EASY
Kvalitné a dlhotrvácne uteráky, veľmi savé a mäkké na dotyk. Držia tvar, dvo-
jité prešívanie. Možné opatriť výšivkou. 
Materiál: 100 % bavlna. 95° pranie, odolné voči chlóru.  
Hmotnosť cca. 600 g/m², kúpeľňová predložka cca. 800 g/m².

EASY d x š v cm obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

4 uterák 50x100 10087171 1 – 6,59
osuška 70x140 10087172 1 – 13,19

5 veľká osuška 100x150 10087173 1 – 19,79
malý uterák 30x50 10087176 5 18,70 3,74

6 kúpeľňová predložka 50x80 10087175 1 – 7,69

Froté papuče
Biele froté je zosobnením komfortu a č istoty. Jednorázové papuče sú uni-
verzálne a majú veľmi silnú, protišmykovú podrážku. Podrážka s textilnými 
nopkami má dodatočne zapracovanú zábranu proti vlhkosti.
Materiál: 100 % bavlna s polyetylénovou podrážkou. 

Froté papuče obj. číslo ks v bal. balenie € =pár €

Univerzálna veľkosť
7 vpredu otvorené, 75 g 10027497 10 18,60 1,86

vpredu otvorené 75 g 10027498 100 180,00 1,80
8  vpredu zatvorené, 85 g 10030055 10 19,70 1,97

vpredu zatvorené, 85 g 10030056 100 191,00 1,91

020-021_HT_0318.indd   20 26.01.18   11:51
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Župan PURES
Luxusný župan pre dámy i pánov so šálovým golierom, s mäkkou velúrovou 
vonkajšou stranou a savou vnútornou stranou. Zmes materiálov zabezpe-
čuje rýchle schnutie županov a hosťom ulahodí príjemným nosením. Dajte 
županom známku osobitosti a opatrite ich vlastným logom. Radi vám pora-
díme. Dĺžka pri veľkosti S/M: 125 cm.
Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester, 95° pranie, odolné voči chlóru. 
Hmotnosť cca. 350 g/m2.

PURES
veľkosť S/M L/XL XXL
13 biela 10001632 10001692 10001656
ks € 43,99 43,99 43,99

Župan MOTION
Kvalitný, mäkký flaušový a savý župan. Čistý, elegantný a v dlhotrvácnej 
kvalite, ktorá spĺňa aj tie najvyššie nároky. Možné vyšitie vlastného loga. 
Dĺžka pri veľkosti S/M: 125 cm.
Materiál: 59 % bavlna, 41 % rayon. 95° pranie, odolné voči chlóru. 
Hmotnosť cca. 400 g/m2.

MOTION
veľkosť S/M L/XL XXL
14 biela 10001450 10001451 10088148
ks € 43,99 43,99 43,99

Župan  
PURES

 4399

Župan
MOTION

 4399

Župan
ADRIA, od

2089

Župan ADRIA
Župan je dostupný v troch vyhotoveniach - kimono, so šálovým golierom a s 
kapucňou. Najlepšie spracovanie, pohodlný, široký strih, s 2 n ašitými vrec-
kami a opaskom. Biely župan je vhodný pre dámy aj pánov! Dĺžka pri veľkosti 
S/M: 125 cm.
Materiál: 100 % bavlna. 95° pranie, odolné voči chlóru.  
Hmotnosť cca. 360 g/m2.

ADRIA veľkosť
S/M L/XL XXL ks €

10 kimono 10001418 10001419 10086186 20,89
11 šálový golier 10001420 10001421 10087162 21,99
12 kapucňa 10001422 10001423 10086191 21,99
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Kúpeľňové doplnky BROOKLYN
Vrátane upevňovacieho materiálu. 
Materiál: chrómovaná mosadz, produkt. 9  z nehrdzavejúcej brúsenej 
chróm-nikovej ocele 18/8 a produkt 6  + 7   z nehrdzavejúcej chróm-ni-
kovej ocele 18/10. 

BROOKLYN š x h x v/Ø x v  
v cm

obj. číslo ks v bal. balenie  
€

ks  
€

1 nástenný háčik 2,6x5,2 10077598 1 – 10,99
2 podložka na mydlo 12,5x9,5x2,8 10077785 1 – 18,69
3 rohová podložka na mydlo 15,2x12,1x3 10077682 1 – 20,89
4 box na kozmet. utierky 27,1x5,3x14,8 10077433 1 – 25,29
5 kozmet. utierky 2-vrstvové 20x20 10029237 4000 52,80 –
6 zásobník na hygien. vrecká 

lesklý 8,8x2,6x13,5 10079188 1 – 15,39
7 zásobník na hygien. vrecká 

matný 8,8x2,6x13,5 10079177 1 – 15,39
8 hygienické vrecká 7,8x2,1x12,5 10059379 25 2,25 –
9 WC-súprava 9x40 10055002 1 – 12,97

náhradná kefa 8x9 10055003 1 – 3,84
10 držiak na uterák s policou 60x25x7,5 10077654 1 – 87,99

1   Nástenný háčik

4  Box na kozmetické utierky

Držiak na uteráky s policou
BROOKLYN

 8799

10  Držiak na uteráky s policou

2  Podložka na mydlo štandard

3  Podložka na mydlo rohová

9  WC-súprava
6 , 7  Zásobník na hygienické vrecká
8  Hygienické vrecká

>  Hotelovú kozmetiku CRISTALYN nájdete na strane 12.

Uteráky nájdete na  
stranách 16-20 a na

Nástenný háčik 
BROOKLYN

 1099

Box na kozmetické utierky 
BROOKLYN

2529

6 , 7  9

www.palazzo.sk
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11  Dávkovač na mydlo

18  Držiak na uteráky

19  Dvojitý držiak na uteráky

20  Sklenená polica

14  WC-súprava

15  Držiak na toaletný papier

Podložka na mydlo
HUDSON

2089

16  Držiak na náhradný toaletný papier

17  Nástenný háčik

12  Poháriky na zubnú kefku

13  Podložka na mydlo

Dávkovač na mydlo 
HUDSON

2309

Kúpeľňové doplnky HUDSON
Táto séria na stenu je z kvalitného nehrdzavejúceho a matného nerezu. Držiak
na mydlo, dávkovač na mydlo, pohárik na kefku a pastu a WC-súprava sa 
dodávajú s odnímateľnou umelohmotnou časťou. Dodáva sa vrátane upev-
ňovacieho materiálu.
Materiál: nehrdzavejúca nerez oceľ, polypropylén (produkt 14  ) a akryl  
(produkty 11  – 13  ).

HUDSON š x h x v v cm obj. číslo ks €

11 dávkovač na mydlo, 250 ml 7x11x18 10053115 23,09
12 poháriky na zubnú kefku 17,5x9x9,5 10053117 26,39
13 podložka na mydlo 11x13x5,5 10053114 20,89
14 WC-súprava 10x14x35 10053027 28,59

náhradná kefa bez rúčky – 10053028 7,69
15 držiak na toaletný papier 15x7x13,5 10053131 23,09
16  držiak na náhradný toal. papier 

na 2 rolky toal. papiera 8x12,5x18 10053134 18,69
17 nástenný háčik 5,5x5,5 10053113 10,44
18 držiak na uteráky 60x7x5,5 10053121 32,99
19 dvojitý držiak na uteráky 60x14x5,5 10053122 37,39
20 sklenená polica 46,5x13,5x5,5 10053119 37,39

Dvojitý držiak na uteráky  
HUDSON

3739

Nástenný háčik
HUDSON

1044
> Uterák BERMUDA nájdete na strane 19.Brúsená nerez oceľ
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Kôš na papier
Oválny, plastový. Nie je ohňovzdorný.

Kôš na 
papier

obsah  
v l

š x h x v  
v cm

obj. číslo ks  
€

6 biela 6,5 24,1x19,2x25 10055026 8,79

Kôš na papier

879

Kôš na papier s nerezovou obručou
Kôš z pevného ABS-plastu s nerezovou obručou. 
Nie je ohňovzdorný.

Kôš na 
papier

obsah  
v l

Ø x v  
v cm

obj. číslo ks  
€

4 čierna 6,4 19,4x25 10029481 23,09
5 šedá 6,4 19,4x25 10029806 23,09

Kôš na papier s 
nerezovou obručou

2309

Kôš na papier

1649

Kôš na papier
Kôš na papier z ocele. S odnímateľnou plastovou 
nádobou. Nie je ohňovzdorný.

Kôš na 
papier

obsah  
v l

Ø x v  
v cm

obj. číslo ks  
€

3 strie-
borný

8 l /  
vedierko 5 l 20,6x27 10006090 16,49

Nástenný prebaľovací pult PINE
Miesto šetriaci, stabilný prebaľovací pult z kovu, 
vrátane odkladacích políc. Sklápací, otváranie 
jednou rukou. Prebaľovacia plocha 65x75 cm. 
Nosnosť do 40 kg. Jednoduchá montáž na ma-
sívne steny – návod je priložený. Dodáva sa bez 
upevňovacieho materiálu a obsahu. Prebaľovaciu 
podložku je potrebné objednať zvlášť.

Materiál: kov. 
Prebaľovací pult: š x h x v 67x16,5x76,5 cm. 
Hmotnosť: 15,5 kg.  
Prebaľovacia podložka: d x š x v  64x74x1,5 cm.

Produkt obj. číslo ks €
1 prebaľovací pult PINE 20090771 196,90
2 preb. podložka CEDAR 20090772 21,99

Prebaľovací pult 
PINE

19690

Odpadkový kôš
Z popráškovaného oceľového plechu (produkty 
7  – 8 ) alebo stabilnej nerez ocele (produkty 9  – 

10 ). Vrchnák sa ticho zatvára a neprepúšťa pachy. 
Vnútorný plastový kôš je možné vybrať.

Odpadkový kôš obj. číslo ks €

Ø x v 17x25,5 cm, obsah 3 l
7 biela 10053162 13,74
8 čierna 10059057 13,74
9 strieborná matná 10059084 14,29

10 strieborná lesklá 10059085 14,29

Vrecia na 
odpad

obsah  
v l

šxv  
v cm

obj. číslo ks/ 
rolka

rolka  
€

šedá 6 29x33 10027955 50 1,31

Odpadkový kôš
od

1374

9 , 10  

Sklápací
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Sušič na vlasy
Z plastu, vďaka extrémne pevnému, voči rozbitiu 
odolnému materiálu sa ideálne hodí na používanie 
v hoteloch. Protišmyková a ergonomicky tvarova-
ná rúčka sa dobre drží v ruke a profesionálny mo-
tor vysuší za pár minút vlasy vašich hostí. Sušič má 
dva stupne fúkania, každý s 3 teplotnými stupňami 
a samostatný gombík na studený vzduch. Sušič 
má kábel s prípojkou a je možné ho bez problé-
mov odložiť do zásuvky. Odnímateľný filter umožní 
ľahké čistenie. Jednoduché zapájanie s európskou 
zástrčkou. 2 roky záruka.
Viacero stupňov fúkania a teploty.
S ochranou proti prehriatiu!

14 Sušič na vlasy 
š x h x v v cm 23,6x9,2x26,1
príkon 2 kW / 230 V
hmotnosť v kg 0,8
farba čierna
obj. číslo 10008404
ks € 65,99

Profi sušič na vlasy
Z plastu. Vďaka iónovej technológii budú vlasy va-
šich hostí veľmi rýchlo suché. Ušetríte tým energiu 
a zároveň ponúknete najvyšší komfort pri sušení 
vlasov. Profi sušič je pripojený priamo na stenu a 
je tak chránený pred krádežou. Vaši hostia si môžu 
vybrať medzi 2 s tupňami fúkania a 3 t eplotnými 
stupňami. Počas celého sušenia musí byť z bez-
pečnostného hľadiska stlačený gombík na sušiči. 
Prívod prúdu môže byť prerušený preložením hlav-
ného vypínača z držiaka na stene. Filter sa môže 
zložiť a vyčistiť. 2 roky záruka.
Viacero stupňov fúkania a teploty. 
S ochranou proti prehriatiu!

Profi sušič na vlasy 15 biela 16 čierna
š x h x v v cm 25x9x22 25x9x22
príkon 1800 kW / 230 V 1800 kW / 230 V
hmotnosť v kg 0,42 0,42 
max. dĺžka kábla 0,7 m 0,7 m 
obj. číslo 30014374 30014375
ks € 109,99 109,99

Pohár na zubnú kefku V-TOUCH
V-TOUCH Ø x v 

v cm
obj. číslo ks v bal. balenie 

€
=ks

€
11 200 ml, samostatne balený 7x8,5 10029001 800 144,00 0,18

Nástenné kozmetické zrkadlo
Pohyblivé nástenné kozmetické zrkadlo z pochrómovaného kovu je možné
natiahnuť až do 32 cm. Zrkadlo je otočné – reálne zobrazenie a 5-násobné
zväčšenie. Jednoducho sa namontuje na stenu s priloženým materiálom.

Nástenné kozmetické 
zrkadlo

Ø/d x š v cm obj. číslo ks €

12 hranaté 15x15 10022350 26,39
13 okrúhle 16 10021966 26,39

Pohár na zubnú 
kefku V-TOUCH 

018

Sušič na vlasy

6599
Profi sušič na vlasy

9999
Sušič na vlasy

2309

Nástenné kozmetické 
zrkadlo

 2639

Sušič na vlasy
Nesmie chýbať v žiadnej hotelovej izbe! Sušič má 
2-stupňový vypínač a je dodávaný s držiakom na 
stenu. 2 roky záruka.

17 Sušič na vlasy
š x h x v v cm 17x7x19
š x v v cm (držiak na stenu)) 8,5x9,5
príkon 1,35 kW / 230 V
max. dĺžka kábla 1,4 m
hmotnosť v kg 0,264
farba biela
obj. číslo 10080980
ks € 23,09
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Zásobník na 
toaletný papier

2749

Zásobník na toaletný papier
Z odolného ABS plastu, vhodný na 1 rolku toalet-
ného papiera do priemeru 20 cm. S p raktickým 
priehľadným okienkom, aby ste hneď videli, kedy je
potrebné vymeniť rolku. Dodáva sa vrátane kľúčika 
a upevňujúceho materiálu. Dodáva sa bez toalet-
ného papiera, určite si ho objednajte.

Zásobník na 
toaletný papier

š x h x v v cm obj. číslo ks €

7 biela 22,5x14x27 10053160 27,49

Zásobník na jum-
bo toal. papier

5829

Zásobník na jumbo toaletný papier
Z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele 18/8. Do-
dáva sa vrátane kľúčika a upevňujúceho materiálu, 
ale bez toaletného papiera.

Zásobník na jum-
bo toal. papier

š x h x v  
v cm

obj. číslo ks  
€

2 30x12x31 20090750 58,29

Jumbo toaletný papier, od

472

Toaletný papier
250 útržkov v rolke.

Toaletný papier Ø x š v cm obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

11 2-vrstvy, biela 9,8x12 20090744 64 20,48 0,32
3-vrstvy, biela 9,8x12 20090745 48 20,64 0,43

Jumbo toaletný papier
Obj. číslo 10029475 pasuje do zásobníka obj. číslo 10053160, produkt 7 . Obj. 
číslo 20090743 pasuje do zásobníka obj. číslo 20090750, produkt 2 . 

Jumbo toaletný papier Ø x š v cm dĺžka v metroch obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

 1-vrstva 18,8x10 240 10029475 12 59,28 4,94
10 2-vrstvy 24x10 340 20090743 6 28,32 4,72

Zásobník na hyg. vrecká BROOKLYN
Z nerez ocele. Doručíme vrátane upevňujúceho 
materiálu. Nezabudnite si objednať aj pasujúce 
hygienické vrecká.

Zásobník na 
hygien. vrecká

d x š x v  
v cm

obj. číslo ks v 
bal.

ba-
lenie 

€

=ks  
€

3 lesklý 8x13,5x2,6 10079188 1 – 15,39
4 matný 8x13,5x2,6 10079177 1 – 15,39
5 hygien. 

vrecká 7,8x12,5x2,1 10059379 25 2,25 –

Skladané utierky  
5000ks balenie 

2309

Skladané utierky
Skladané utierky d x š v cm obj. číslo ks v bal. balenie €

zo 100 % recyklovaného papiera (RC), cik-cak skladanie
12 1-vrstva, prírodná 25x23 10059899 5000 23,09
skladanie - W
13 2-vrstvy, biela 25x23,5 20090196 3045 30,66
skladanie - C

2-vrstvy, biela 33x24 10059529 3000 30,00
skladanie - W
14 3-vrstvy, biela 34x23,5 10059533 1890 37,80

Zásobník na hygien. 
vrecká MINTY

439

Zásobník na hygien. vrecká MINTY
Z pevného plastu. Dodáva sa vrátane upevňujú-
ceho materiálu. Vhodné hygienické vrecká si ob-
jednajte tiež.

MINTY š x h x v
v cm

obj. číslo ks v 
bal.

bale-
nie €

ks
€

Zásobník na hygienické vrecká
8 biela 9,5x3,5x13 20090851 1 – 4,39

Hygien. vrecká
9 transpa-

rentné 8,8x1,4x12,5 10059371 25 2,25 –

Zásobník na 
skladané utierky

3079

Zásobník na skladané utierky
Z odolného ABS-plastu, na cca. 250 utierok. S 
praktickým okienkom, aby ste hneď videli, kedy 
je potrebné doplniť utierky. Dodáva sa vrátane 
kľúčika a upevňujúceho materiálu, ale bez utierok.

Zásobník na 
skladané utierky

š x h x v  
v cm

obj. číslo ks  
€

6 biela 30x13,7x30 10053161 30,79

Zásobník na skladané utierky
Z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele 18/8. Do-
dáva sa vrátane kľúčika a upevňujúceho materiálu, 
ale bez utierok.

Zásobník na 
skladané utierky

š x h x v  
v cm

obj. číslo ks  
€

1 27,5x13,3x33 20090749 62,69

Zásobník na 
skladané utierky

6269 Zásobník na hyg. vrecká BROOKLYN

1539
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Sušič na ruky
Z nehrdzavejúcej hliníkovej liatiny. 2 silné prúdy vzduchu vysušia ruky za menej ako 20 sekúnd rýchlos-
ťou do 60 km/h. Integrovaný senzor umožní automatické a bezdotykové zapínanie a vypínanie. Predné 
umiestnenie zón je optimálne pre rôzne výšky vašich hostí. Zaoblené rohy bez prechodných plôch umož-
ňujú jednoduché čistenie. Dodáva sa s držiakom na stenu, vrátane upevňujúceho materiálu a kľúčika. 
2 roky záruka.

Sušič na ruky š x h x v v cm obj. číslo ks €

príkon1,2 kW/230 V, hlučnosť 80 dB, hmotnosť 7 kg
16 biela/šedá 34x23,4x43 10081554 790,90

Sušič na ruky

 79090
Sušič na ruky
Odolný plastový obal, na hygienické sušenie. S 
infračerveným senzorom na bezdotykové zapína-
nie a automatické vypnutie. Upevňujúci materiál je 
súčasťou balenia. 2 roky záruka.
Tichý!

Sušič na ruky š x h x v v cm obj. číslo ks €

príkon 1 kW/230 V, hlučnosť 72 dB, hmotnosť 1,6 kg
15 biela 21x14x29 10081355 94,59

Sušič na ruky

9459

Osviežovač vzduchu
Dodáva sa vrátane upevňujúceho materiálu, bez 
batérii (2x 1,5 V LR 20) a bez sprejov.
Vypínač je dostupný z vonkajšej strany! 3 
možnosti aktivácie: 24-h, svetlom alebo tmou, 
pomocou svetelného senzora.

Osviežovač vzduchu 17

š x h x v v cm 12x9x20,2
interval sprejovania  5 – 40 min.
doba pôsobenia cca. 30 dní
obj. číslo 10081356
ks € 43,99

Do osviežovača obj. číslo 81356 je možné dokúpiť 
spreje bez obsahu freónov:

Sprej obsah v ml obj. číslo ks €

18        vanilka 250 10081357 7,69
19  citrón 250 10081359 7,69
20 jablko 250 10081358 7,69
21 svieži vánok 250 10081360 7,69
22 spa 250 10081362 7,69

Osviežovač vzduchu

4399
Vonný flakón, od

1154

Vonné flakóny
Vaši hostia si budú spájať pekné spomienky s 
vôňou. Na vyčarenie príjemnej atmosféry stačí 
málo. Vôňa v malej fľaške (100 ml) vydrží otvorená
až do 3 mesiacov. Vôňa vo veľkej fľaške (200 ml) 
vydrží až do 6 mesiacov. Dodáva sa vrátane pa-
ličiek.

Vonný flakón
obsah

obj. číslo 
100 ml

obj. číslo
200 ml

d x š x v v cm 5,5x5,5x10,5 6,8x6,8x10,5
23 cédrové drevo 10089369 10089370
24 spa 10049881 10049836
25 pomaranč 10049883 10049838
26 limetka 10049884 10049839
27 kvety 10049882 10049837
ks € 11,54 17,04

Froté produkty nájdete 
na stranách 16-20 a na

www.palazzo.sk
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2-lôžková posteľ 
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Zdravý a zotavujúci spánok je dôležité kritérium pri výbere hotela. Hotelová 
posteľ je preto centrálnym a najdôležitejším vybavením hotelovej izby. S našim 
víťazom v rámci cien obdržíte plnohodnotnú posteľ. Kompletný set obsahuje: 
pružinový box a matrac, ochranu s penovou výplňou, klasickú záhlavnú časť 
a nožičky. Set je dostupný v dvoch farbách.

NOVINKA: teraz aj s látkovým poťahom - pozri stranu 37.

BOXSPRING  
POSTEĽ  
KOMPLETNÝ SET

  pružinový box
  pružinový matrac (115 pružín/m², koženkový 
poťah, 100% polyester (280g/m²)

  ochrana matraca s penovou výplňou
  záhlavná časť s polstrovaním zo 100% 
polyesteru a koženkovým povrchom, 100% 
polyester

 okrúhle drevené nožičky, strieborná farba

Garancia osviežujúceho spánku vašich hostí.

10
 c

m

Viac informácií na www.palazzo.sk Boxspring posteľ 
kompletný set

Boxspring posteľ 
kompletný set

1-lôžková posteľ 2-lôžková posteľ

cm
poťah

90 x 200
koženka

180 x 200
koženka

béžová 10086727 10086728
tmavá šedá 10086729 10086730
ks € 438,90 878,90
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Zostavte si individuálne svoju posteľ

1/ Zvoľte si rám postele
2 veľkosti 

4/ Doplňte posteľ nočným stolíkom
2 modely

5/ Vyberte si pasujúci matrac
strana 40-43

3/Doplňte drevenú záhlavnú časť o pasujúce opierky hlavy

opierka hlavy 

klasický vzhľad visutý vzhľad

2/ Zvoľte si záhlavnú časť
2 modely – 2 veľkosti 

polstrovaná záhlavná časť – biela drevená záhlavná časť
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Rám postele*
cm 146x212x21 206x212x21

1 dub 10001846 10001847
ks € 1098,90 1428,90

*Návod k montáži je priložený.

Polstrovaná záhl. časť
š x v x h v cm 200x160x16 260x160x16

2 biela 10001853 10001856
ks € 493,90 603,90

Drevená záhl. časť
d x š cm 162x38 222x38

3 dub 10001858 10001859
ks € 383,90 548,90

Opierka hlavy
cm 60x43

4 hnedá 10001861

€
2ks balenie 

152,90

Nočný stolík
klasický vzhľad, cm 50x40x35

5 dub 10001864
ks € 218,90

Nočný stolík
visutý vzhľad, cm 50x43x37

6 dub 10001863
ks € 207,90

Drevená posteľ 
Štýlová posteľ z m asívneho dubového dreva.  
Dlhotrvácne olejované drevo nepotrebuje žiadnu 
špeciálnu starostlivosť.
Rám postele:  
-  visutý moderný vzhľad s dovnútra vsadenou 

spodnou časťou
Polstrovaná záhlavná časť: 
-  z kvalitnej koženky
-  stabilná vďaka vnútornému drevenému rámu
-  Materiál: 100% polyester
Drevená záhlavná časť: 
-  mierne skosená pre zvýšený komfort pri sedení
- dá sa napasovať podľa výšky matraca
-  Materiál: masívny dub
Opierka hlavy: 
-  z ľahko udržiavateľnej koženky
-  Materiál: 100% polyester
Nočný stolík: 

Rám postele od 

 109890

Drevená záhlavná časť od

 38390

-  klasický vzhľad s 1 zásuvkou
-  visutý vzhľad s 1 zásuvkou, nutnosť upevniť o 

rám postele 
(upevňovací materiál je priložený)

-  Materiál: masívny dub
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Polstrovaná posteľ XARA DENVER
Polstrovaná posteľ XARA DENVER disponuje vďaka oddelenej zá-
hlavnej časti dvomi nezávisle nastaviteľnými dielmi. Box je vyhoto-
vený z d reva s p evným dreveným roštom. Pasujúce matrace a n ožič-
ky si môžete vybrať z n ášho sortimentu. Nožičky je potrebné objed-
nať zvlášť (pozri produkty 10  – 12 ). Ďalšie farby poťahov nájdete na 
www.palazzo.sk
Výška rámu postele: 14,5 cm. 
Výška záhlavnej časti: 82 cm. 
Materiál: poťah 100 % polyester. Hmotnosť cca. 330 g/m².

XARA DENVER 
šxd cm

1-lôžková posteľ 
90x200

2-lôžková posteľ 
180x200

hmotnosť v kg 31,8 65,7
šedohnedá 30002422 2  30002423
hrdzavá 1  30002429 30002420
svetlá modrá 30002427 3  30002419
ks € 405,90 812,90

Polstrovaná posteľ IVA DENVER
Záhlavná časť postele IVA DENVER s extra hrubým polstrovaním vytvára 
perfektný vzhľad. Box je vyhotovený z dreva s pevným dreveným roštom. 
Pasujúce matrace a nožičky si môžete vybrať z nášho sortimentu. Nožičky je 
potrebné objednať zvlášť. Ďalšie farby poťahov nájdete na www.palazzo.sk.
Výška rámu postele: 14,5 cm. 
Výška záhlavnej časti: 74,5 cm. 
Materiál: poťah 100 % polyester. Hmotnosť cca. 330 g/m².

IVA DENVER 
šxd cm

1-lôžková posteľ  
90x200

2-lôžková posteľ 
180x200

hmotnosť v kg 31,5 61
šedohnedá      30002425 5  30002428
hrdzavá      30002421 6  30002418
svetlá modrá 4  30002435       30002426
ks € 361,90 724,90

2-lôžková posteľ 
XARA DENVER

81290

šedohnedá hrdzavá svetlá modrá

šedohnedá hrdzavá svetlá modrá

2-lôžková posteľ  
IVA DENVER

72490

nastaviteľná záhlavná časť 
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Polstrovaná posteľ ARYA DENVER
Moderná polstrovaná posteľ ARYA DENVER s 
visutou záhlavnou časťou ponúka pohodlnosť a 
priestorovosť. Box je vyhotovený z d reva s pev-
ným dreveným roštom. Pasujúce matrace a nožič-
ky si môžete vybrať z nášho sortimentu. Nožičky 
je potrebné objednať zvlášť. Ďalšie farby poťahov 
nájdete na www.palazzo.sk.
Výška rámu postele: 12 cm. 
Výška záhlavnej časti: 112 cm. 
Materiál: poťah 100 % polyester.  
Hmotnosť cca. 330 g/m².

ARYA DENVER 
šxd cm

1-lôžková posteľ  
90x200

2-lôžková posteľ 
180x200

hmotnosť v kg 38 71
šedohnedá 7  30002434 30002424
hrdzavá 30002433 8  30002432
svetlá modrá 30002430 9  30002431
ks € 372,90 735,90

Nožičky pre polstrované postele 
Vyberte si z rôznych druhov nožičiek a zostavte si 
tak individuálnu posteľ! Tieto moderné nožičky sú 
dostupné v 4ks balení.

Nožičky pre
polstrované postele

výška
v cm

obj. číslo 4ks balenie 
€

kónické
10   A drevené    

MANOLA 16 30003089 33,00
11 kovové ESTON 15 10061014 33,00
zložené
12   A kovové  

MORRIN 17 30003090 38,50

2-lôžková posteľ 
ARYA DENVER

73590

>  Posteľné prádlo EMMEN nájdete na str. 54.

šedohnedá hrdzavá svetlá modrá

1-lôžková posteľ  
ARYA DENVER

 37290

032-033_HT_0318.indd   33 26.01.18   11:59



34

5

2

4

6
7

3

Postele

www.palazzo.sk

Boxspring posteľ s poťahom MANHATTAN
7-zónový box:
- 7 zón pre perfektnú oporu tela počas spánku
-  30 cm vysoký box s taštičkovými pružinami v rôznej hrúbke pre individuálnu lôžkovú vložku
- spodná konštrukcia z dreva s vystuženými rohmi pre vysoké zaťaženie
- 250 pružín/m²
Set nožičiek:
- vyberte si medzi kovovými a drevenými nožičkami
- jednoduché upevnenie na box pomocou pribalených šróbov
Záhlavná časť:
- dostupná v kónickej forme alebo so štepovaním
- vysoko kvalitná
- trvácna a odolná voči tvorbe fľakov
- materiál: 100% polyester

Nožičky materiál/ 
farba

výška
v cm

obj. číslo 4ks balenie 
€ 

5 kovové – CHAPLIN kov/strieborný 13,0 10001314 66,00
6  drevené – KYLE drevo/strieborné 8,5 10067155 44,00
7 drevené  – VIDORA drevo/čierne 8,5 10087447 77,00

Zostavte si svoju boxspring posteľ  
s poťahom MANHATTAN 
1/ Zvoľte si základný box

4 farby látky / 1 farba koženky

2/ Vyberte si nožičky 
3 modely

3/ Vyberte si záhlavnú časť
2 modely – 2 veľkosti– 2 materiály

záhlavná časť so štepovanímkónická záhlavná časť

CHAPLIN KYLE VIDORA

látka

svetlá šedá

dymová modrá čokoládová

piesková

hnedá

koženka
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MANHATTAN 7-zónový TFK box záhlavná časť kónická záhlavná časť so štepovaním
cm 90x200 100x200 160x160x16 260x160x16 160x160x16 260x160x16
dymová modrá 30015174 1  10001327 10003799 10003804 10003789 4  10003794
čokoládová 30015173 10001328 10003800 10003805 10003790 10003795
piesková 30015176 10001329 10003801 10003806 10003791 10003796
svetlá šedá 30015175 10001330 10003802 10003807 10003792 10003797
koženka hnedá 30015172 2  10003788 3  10003803 10003808 10003793 10003798
ks € 427,90 438,90 493,90 548,90 548,90 603,90

7-zónový TFK box 
MANHATTAN, od

 42790

Záhlav. časť kónická 
MANHATTAN,  
160x160 cm

 49390

poťah z látky alebo koženky
modulárny systém
jednoduchá montáž 

034-035_HT_0318.indd   35 26.01.18   12:01



36

1
1

1

5

5

Postele

www.palazzo.sk

Poťah z látky alebo koženky
Vrátane matraca

Rozťahovacie kreslo MANHATTEN 
Pasuje k posteliam boxspring. Elegantné a rýchle 
riešenie – rozložením sa z kresla stane posteľ veľká 
90x200 cm. Kvalitný penový matrac s výškou 11 cm 
je súčasťou kresla. 
Dlhotrvácny vyklápací mechanizmus a kvalitné 
pruženie. Jednoduchá manipulácia.
Náhradný matrac je možné doobjednať zvlášť.
Materiál: 100 % polyester.
MANHATTEN d x š x v látka vzhľad kože ks

cm 1  dym. modrá 2  čokoládová 3  piesková 4  svetlá šedá 5  hnedá €

kovové nožičky 134x95x85 10001317 10001318 10001319 10001320 10001321 659,00
drevené nožičky 134x95x85 30001931 30001933 30001932 30001930 30001929 659,00
skirting 90x200 10001322 10001323 10001324 10001325 10001326 54,99

Skirting pre rozťahovacie kreslo
Optimálne napasovaný skirting na kreslo. S pol-
strovaním pre zakrytie konštrukcie. Vyčarí okúzľu-
júci vzhľad. Rýchla a jednoduchá manipulácia. 
Skirting je možné použiť aj na zakrytie klasických 
postelí.
Poťahová látka: 100 % polyester. 
Výplň: 100 % polyester.

Rozťahovacie kreslo MANHATTEN

 65900

Skirting na rozťahovacie 
kreslo

5499

Rozťahovacie kreslo 
MANHATTEN 

Toto kvalitné rozťahovacie kreslo sa 
rýchlo premení na pohodlnú posteľ. Vďa-
ka kovovej konštrukcii a drevotrieskovej 
štruktúre je veľmi stabilné a r obustné. 
Ešte aktraktívnejšie pôsobí roztiahnuté 
kreslo v kombinácii so skirtingom, ktorý 
je samostatne dostupný.

4  svetlá šedá 5  hnedá1  dym. modrá 2  čokoládová 3  piesková
Drevotrieska

Kovová 

konštrukciaLátkový alebo 
koženkový 

poťah

Látka Vzhľad kože
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Polstrovanie

Pružinový matrac

Pružinový box

Rám z masívneho dreva

Noha

Ochrana matraca s 
penovou výplňou

Záhlavná časť

Naše Boxspring  
postele: Komfortné za 
každých okolností

Konštrukcia našich Boxspring postelí 
pozostáva z masívneho dreveného rámu 
s pružinovým boxom, ktorý robí posteľ 
veľmi pohodlnou. Nožičky a p ružinový 
matrac zabezpečujú optimálne vetranie 
a reguláciu vlhkosti. Aby ste ešte zvý-
šili komfort, môžete na matrac položiť 
chránič (obdržíte ho v kompletnom sete). 
Ďalší dôležitý element je záhlavná časť, 
ktorá dáva posteli potrebnú atraktívnosť. 
Výsledok: stabilná a veľmi pohodlná po-
steľ pre vašich hostí. 

Komfortná
Kvalitná
Kompletný set

Boxspring posteľ kompletný 
set, 2-lôžková posteľ 

87890

Boxspring posteľ 
kompletný set 
1-lôžková posteľ

43890

Boxspring posteľ kompletný set
S našim cenovo výhodným kompletným setom ob-
držíte plnohodnotnú posteľ, ktorú tvorí pružinový 
box, pružinový matrac, chránič s penovou výpl-
ňou, záhlavná časť a nožičky. 

 ◾ výška box + matrac + chránič: 47 cm
 ◾ výška záhlavnej časti: 110 cm
 ◾  pružinový box
 ◾ pružinový matrac (115 pružín/m²)
 ◾   chránič s penovou výplňou
 ◾ záhlavná časť čalúnená látkou alebo ko-
ženkou. 

 ◾ okrúhle nožičky z moreného dreva, výška 
10 cm, strieborná farba 

7  tmavá šedá6  béžová

Boxspring posteľ 
kompletný set cm

1-lôžková
90x200

2-lôžková
180x200

koženkový poťah
6 béžová 10086727 10086728
7 tmavá šedá 10086729 10086730

ks € 493,90 933,90
látkový poťah

8 svetlá šedá 30014306 30014305
9 čokoládová 30014304 30014307

ks € 438,90 878,90

9  čokoládová8  svetlá šedá

 ◾ dostupné v 2 prevedeniach (koženka alebo 
látka) 

 ◾ dodávame vrátane spájacích elementov.

Koženka Látka
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Set nožičiek
Máte na výber z viacerých možností. Zostavte si posteľ podľa vašich predstáv.

Nožičky výška cm obj. číslo 4ks balenie €
okrúhle

2 drevo morené na striebornú 10,0 10067263 11,00
3 prírodný lakovaný buk 15,0 10067264 16,52

hranaté
4 drevo morené na striebornú 8,5 10067155 44,00
5 drevo morené na čierno-striebornú 8,5 10087447 77,00

kónické
6 kovové 15,0 10061014 33,00

Posteľ, od

 10999

Set nožičiek 4-dielny, od

 1100

Sklápacia posteľ
Rýchla a jednoduchá manipulácia. Šetrí miesto. Penový matrac (objemová 
hmotnosť 21 kg/m³), výška 9 cm je súčasťou postele. Integrovaný rošt so 14 
drevenými lamelami.
Poťah matraca: 100 % polyester-flís, nie je odnímateľný.

Sklápacia
S kolieskami

Sklápacia posteľ s matracom

 16390

Konštrukcia a rošt z masív-
neho dreva 

Sklápacia posteľ s matracom 
šxd v cm 90x200

7  čierna 10001315
ks € 163,90

Posteľ
Čalúnená posteľ CANOPEA je ideálna pre hotelové a hosťovské izby. Kon-
štrukcia a rošt sú z masívneho smrekového dreva. Penová výplň je hrubá 1 
cm a je obalená v polyesterovom púzdre. Odpruženie je záviské od dĺžky, 
maximálne však 12 dosiek. Od šírky 140 cm je posteľ opatrená dvojitým zo-
silnením. Výška (bez nožičiek): 12 cm. Obdržíte vrátane okrúhlych drevených 
bukových nožičiek. (dostupné aj samostatne). Možná je montáž aj iných no-
žičiek – pozri produkty 2  – 6 .
Materiál: 100 % polyester, poťah 100% polyesterová látka (150 g / m2).

Posteľ 1 osoba 2 osoby 2 osoby 2 osoby
cm 90x200 140x200 160x200 180x200

1 biela 10002646 10002648 10002649 10002673
ks € 109,99 163,90 185,90 218,90
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Lamelový rošt  
KOMFORT, od

10999

Lamelový rošt SPRING
7-zónový. 7-násobne lepené drevené lamely vo vyso-
ko flexibilných, pružných kaučukových držiakoch. S 
pružinovým kovaním pre jednoduché čistenie pod po-
steľou. Individuálne nastaviteľná stredová zóna. Výš-
kovo nastaviteľná časť pod hlavou a nohami. Vhodný 
pre všetky typy matracov.

SPRING 1 osoba
šxd v cm 80x200 90x190 90x200

lamely 42 42 42
9 šedá/biela 30014599 30014601 10001991

ks € 219,00 219,00 219,00

SPRING 1 osoba 2 osoby
šxd v cm 100x200 140x200

lamely 42 42
šedá/biela 10001992 10001993

ks € 219,00 263,00

Lamelový rošt  
SPRING, od

 21900

Lamelový rošt 
TELLER, od

 27400

Nastaviteľný

Lamelový rošt KOMFORT
Rošt s rámom zo stabilnej preglejky s viacnásobne 
lepenými pružnými drevenými lamelami v pohyblivých 
hlavičkách. Stredový remeň pre optimálne rozdelenie 
záťaže. Individuálne nastaviteľná stredová zóna pre 
reguláciu tvrdosti. Výškovo nastaviteľná časť pod hla-
vou a nohami. Vhodný pre všetky typy matracov.

KOMFORT 1 osoba

šxd v cm 80x200 90x190 90x200

lamely 28 26 28
8 buk 30017893 10016605 10016606

ks € 109,99 109,99 109,99

KOMFORT 1 osoba 2 osoby
šxd v cm 100x200 140x200

lamely 28 28
buk 10016607 30017892

ks € 109,99 152,90

Lamelový rošt TELLER
Lamelový rošt zo super prispôsobivých tanierových 
elementov a kvalitných drevených lamiel v r áme z 
preglejky vás ohúri funkčnosťou. Ponúknite vašim 
hosťom komfort, ktorý doteraz nebol možný! Časť pod 
hlavou a nohami je výškovo nastaviteľná a ponúka va-
šim hosťom vysoký stupeň individuality. Spolu s indi-
viduálne sa prispôsobivými tanierovými násadkami v 
oblasti ramien sľubuje vysoký komfort počas spánku. 
Vhodný pre všetky typy matracov.

TELLER 1 osoba
šxd v cm 80x200 90x190 90x200

10 šedá 30014600 10028518 10028519
ks € 274,00 274,00 274,00

TELLER 1 osoba 2 osoby

šxd v cm 100x200 140x200

10  šedá 10028520 10028521
ks € 274,00 329,00

Nastaviteľný
3D-pruženie 

Nastaviteľný
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Matrac s taštičkovými pružinami  
KOMFORT
Pre zvýšenie opornej funkcie a e lasticity sú medzi 
jednotlivé rady taštičkových pružín vložené rady z 
peny. Tieto poskytujú dodatočnú oporu a z abra-
ňujú nadmernému ponoreniu sa do matraca. K to-
mu má matrac zosilnené obvodové zóny pre lepšie 
vstávanie z postele. Poťah je obojstranne preší-
vaný špeciálnymi klima vláknami (100 % p olyes-
ter), ktoré pomáhajú vytvoriť suché prostredie pre 
spánok. 4 p útka uľahčujú otáčanie matraca. Výš-
ka matraca cca. 19 cm – v hodný pre nastaviteľ-
né rošty. 299 pružín/m2 pri veľkosti 100x200 cm,  
trieda tvrdosti 3. Nemecká kvalita.
Materiál: Poťah: 75 % viskóza, 25 %  
polypropylén, 60° pranie.

KOMFORT 1 osoba
cm 90x190 90x200 100x200

2 biela 10061402 10061439 10061440
ks € 207,90 207,90 207,90

KOMFORT 2 osoby

cm 140x200 160x200
2 biela 10061442 10061601

ks € 339,90 383,90299 pružín / m2 (100x200 cm)

Matrac s taštičkovými pružinami 
KOMFORT, od

 20790

Optimálne vetranie cez pružin. jadro 
7-zónový matrac
Snímateľný poťah 

Matrac s taštičkovými pružinami WELLNESS 
7 zónový wellness matrac, jadro s taštičkovými pružinami s dodatočnou penovou podložkou, ktorá je 
efektívnou oporou tela. Rozdelenie do 7 rozličných zón sa stará o precíznu oporu jednotlivých častí 
tela. Pre zvýšenie opornej funkcie a elasticity sú medzi jednotlivé rady taštičkových pružín vložené 
rady z peny. Tieto poskytujú dodatočnú oporu a zabraňujú nadmernému ponoreniu sa do matraca. 
Antistresová úprava poťahu redukuje elektrostatický náboj tela. Spánok bude pokojnejší, hlbší a 
intenzívnejší. Poťah sa súčasne stará aj o absorbciu vlhkosti a jej transport, je permanentne antista-
tický. Poťah má zipsové zapínanie a dá sa prať pri 60° C. 4 pútka uľahčujú otáčanie matraca. Celková 
výška matraca je cca. 20 cm. Vhodný pre nastaviteľné rošty. 299 pružín/m2 pri veľkosti 100x200 cm, 
trieda tvrdosti 2. Nemecká kvalita.
Materiál: Poťah: 44 % lyocell, 32 % polyamid, 21 % polyester, 3 % viskóza, 60° pranie.

299 pružín / m2 (100x200 cm)

Optimálne vetranie cez pružin. jadro 
7-zónový matrac
Snímateľný poťah

WELLNESS 1 osoba
cm 90x190 90x200 100x200

1 biela 10066047 10066112 10066113
ks € 273,90 273,90 273,90

WELLNESS 2 osoba
cm 140x200 160x200

1 biela 10069533 10069534
ks € 416,90 460,90

Matrac s taštičkovými pružinami  
WELLNESS, od

 27390

20
 c

m

19
 c

m

040-041_HT_0318.indd   40 26.01.18   12:05



41

5

3

4

 

 
 

 

Matrace

Rýchle dodanie  
tovaru

Navštívte nás na webe 
www.palazzo.sk

Volajte na 
+421 2 20 70 70 70www.palazzo.sk

Matrac so studenou penou EXKLUSIV 
Atraktívny matrac so 7 zónami má priestorovú hmot-
nosť 40 kg/m³. Matrac umožňuje vďaka 3D technike 
ergonomicky perfektné prispôsobenie sa telu a v y-
sokú elasticitu. 3D vankúšiky sa postarajú o zvýšený 
komfort a znižujú tlak. Kvalitný, úžasne jemný poťah s 
Aloe Vera a špeciálnymi vláknami, ktoré zaručia vy-
soké sanie vlhkosti a rýchle vysušenie. Je odolný voči 
plesniam a baktériám a je antistatický. Poťah má zips 
po celom obvode a je možné ho prať na 60°C. So 4 
uškami na ľahké otáčanie matracu. Výška matraca je
cca 21 cm – vhodný na lamelové rošty. Trieda tvrdosti 
2. Nemecká kvalita.
Materiál: Poťah: 60 % polyester, 40 % viskóza, 
60º pranie.

EXKLUSIV 1 osoba

cm 90x190 90x200 100x200
5 biela 10062543 10062544 10062582

ks € 273,90 273,90 273,90

EXKLUSIV 2 osoby

cm 140x200 160x200

5 biela 10069527 10086772
ks € 416,90 471,90

Matrac so studenou 
penou EXKLUSIV, od

27390

Matrac XXL,  
od

19690

Poťah s Aloe Vera a špeciálnymi vláknami 
7-zónový matrac 
Snímateľný poťah 

Matrac s pružinovým jadrom KOMFORT 
Spoľahlivý a r obustný pružinový systém v m atraci, 
zosilnené okraje pre jednoduchšie nasadanie a zosa-
danie z postele. Pevný povrch obojstranne štepovaný 
klima-vláknami (100% polyester). Klima-vlákna rýchlo 
odvádzajú vlhkosť od tela a postarajú sa o príjemný 
suchý pocit. So 4 uškami na ľahké otočenie matraca. 
Výška matraca cca. 19cm. 176 pružín/m2 pri veľkosti 
100x200 cm, trieda tvrdosti 3. Nemecká kvalita.
Materiál: Poťah: 66 % polypropylén,  
34 % polyester. 

KOMFORT 1 osoba

cm 90x190 90x200 100x200

3 biela 10066577 10066578 10066769
ks € 141,90 141,90 141,90

KOMFORT 2 osoby

cm 140x200 160x200
3 biela 10069536 10086770

ks € 251,90 306,90 176 pružín / m2 (100x200 cm)

176 pružín / m2 (100x200 cm)

Zosilnené obvodové zóny pre lepšie 
vstávanie z postele 

Matrac s pružinovým jadrom XXL 
Pre najnáročnejších (predovšetkým pri vysokej záťaži) 
vám odporúčame robustný matrac s pružinovým jad-
rom s výškou cca. 24 cm. Dutý priestor v konštrukcii 
vám zaručí dobrú výmenu vzduchu. Komfortný pe-
nový poťah a pevný okraj je obojstranne štepovaný 
klima-vláknami (100% polyester). Zabezpečí príjemný 
suchý pocit pri spaní. Stabilný pružinový systém odolá
aj vysokej záťaži a ušká umožňujú ľahké otočenie mat-
raca. Výška matraca cca. 24 cm. 176 pružín/m³ pri veľ-
kosti 100x200 cm, trieda tvrdosti 3. Nemecká kvalita. 
Materiál: Poťah: 69 % viskóza, 31 % polypropylén.

XXL 1 osoba

cm 90x190 90x200 100x200
4 biela 10066770 10066975 10066976

ks € 196,90 196,90 196,90

XXL 2 osoby

cm 140x200 160x200
4 biela 10069535 10086774

ks € 328,90 383,90

Extra vysoký

Matrac s pružin. jadrom KOMFORT, od

14190

21
 c

m

19
 c

m

24
 c

m

Objemová hmotnosť 40 
kg/m3
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Boxspring matrac LUXUS
Prineste výhody boxspring postele aj na vašu posteľ s boxspring matracom 
LUXUS. 7-zónový matrac je obojstranne použiteľný. Z jednej strany zabezpe-
čuje komfort luxusnej triedy penová podložka, druhá strana ponúka perfektnú 
oporu tela prostredníctvom komfortnej latexovej podložky. Matrac poskytuje 
oporu tela vďaka kvalitnému dvojitému taštičkovému pruženiu a prispôsobí 
sa požiadavkám tela. Poťah je vysoko priedušný a k límu regulujúci, preto 
bude váš spánok pokojný a intenzívny. Deň tak začnete plní energie. Zipsové 
zapínanie umožňuje jednoduché a rýchle vyzliekanie poťahu. Výška matraca 
je 40 cm. 
Poťah: 100% polyester. Hmotnosť cca. 230 g/m2. Celková hmotnosť: 32 kg 
pri 90x200 cm. Veľkosť matraca 100x200 cm obsahuje 886 pružín.

 Boxspring
· veľmi dobrá priedušnosť
· veľmi dobrá opora tela
· komfortné prostredie na spánok
·  premeňte vašu posteľ s rámom na luxusnú boxspring posteľ 
(nie je vhodný pre boxspring postele)

 Taštičkové pružiny
· robustný a flexibilný
· dobrá opora tela
· veľmi dobrá priedušnosť
· vhodný pre nastaviteľné rošty

 Studená pena
· ľahký a prispôsobivý
· ľahká manipulácia
· veľmi dobrá opora tela
· dobrá priedušnosť
· komfortné prostredie na spánok
· vhodný pre nastaviteľné rošty

 Pružinové jadro
· elastický a cenovo výhodný
· plošná opora tela
· veľmi dobrá priedušnosť
· robustná stavba
· nie je vhodný pre nastaviteľné rošty

Správny matrac pre každú potrebu

886 pružín pri 100x200 cm
Komfortný ako boxspring posteľ
Kvalitné, dvojité taštičkové pruženie
Snímateľný poťah

Boxspring matrac 
LUXUS, od

 47200

LUXUS 1 osoba
cm 90x200 100x200

1 biela 10011122 10011175
ks € 472,00 472,00

LUXUS 2 osoby
cm 140x200 160x200

1 biela 10011176 10011217
ks € 549,00 625,00
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Matrac zo studenej peny PREMIUM
7 zón zo studenej peny ponúka pevnú oporu tela a príjemné prostredie na 
spánok. Okrem toho je vďaka úprave proti prachu a roztočom vhodný pre 
alergikov. Poťah s károvaným štepovaním má zips zo všetkých štyroch strán, 
preto je jednoducho snímateľný.  Matrac je obojstranne použiteľný vďaka zr-
kadlovej stavbe. Postranné rúčky uľahčujú presúvanie a otáčanie.
Poťah: 100 % polyester. Štepovanie 100 % polyester (260 g/m²). 
Celková výška matraca: 26 cm, objemová hmotnosť: 40 kg/m3.
Jadro zo studenej peny.

PREMIUM 1 osoba 2 osoby
cm 90x200 100x200 140x200 160x200

2 biela 10001296 10001297 10001298 10001299
ks € 472,00 472,00 549,00 625,00

Matrac zo studenej peny  
PREMIUM, od

 47200

Ochrana proti prachu, roztočom Greenfirst®

7 zón
Studená pena
Snímateľný poťah

Mostík na posteľ
Tento praktický mostík uzatvára priestor medzi dvomi matracami a vytvára 
tak veľkú jednoliatu plochu pre spánok. Nie je ho cítiť a s povrchom z mäkkého 
a príjemného froté-streču v zložení cca. 68 % bavlna a 32 % polyester po-
núka vysoký komfort. Penová tyčka uzatvorí medzeru, zjemní pevné okraje 
matraca a zabraňuje šmýkaniu sa. Jednoduchý na manipuláciu, pasuje na 
všetky matrace s dĺžkou 200 cm. Nakoniec použite napínacie plachty pre 
dvojlôžkové postele!
Materiál: 68% bavlna, 32% polyester. Nie je možné prať.

Mostík na posteľ obj. číslo

3 25x200 cm 10085567
ks € 21,99

Mostík na posteľ

2199

Poťah s úpravou proti 
roztočom Greenfirst®

Poťah s úpravou proti 
roztočom Greenfirst®

Gelax®-vrstva

Jadro zo studenej peny

Latexová vrstva

Latexová vrstva

Gelax®-vrstva

INFO O PRODUKTE
Studená pena 40 kg/m3

Snímateľný poťah so zipsom 
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Chránič BASIC 
DREAM, od

 3629

Výplň: 100 % polyester-duté vlákna 
Výška 1 cm 

BASIC DREAM – s výplňou z polyes-
terových vláken
Chránič so silikonizovanými polyesterovými 
dutými vláknami je mäkký a pohodlný. Je ľahký 
na údržbu a upevňuje sa pomocou gumičiek v 
rohoch. 

KOMFORT – so studenou penou
Vďaka svojej štruktúre ponúka tento chránič 
odľahčenie v t laku a v ytvára pohodlnú plochu 
pre spánok. Upevňuje sa pomocou gumičiek v 
rohoch a má snímateľný a prateľný poťah. 

EXKLUSIV – s visko-elastickou 
penou
Visko-elastická pena sa perfektne prispôsobí 
telu. Rovnomerne rozloží tlak tela a umožňuje 
tak dobrý spánok. Antialergický, ľahko udržia-
vateľný poťah so zipsovým zapínaním sa ľahko 
vyzlieka.

LUXUS – výplň z gélovej peny
Gélová pena sa postará o perfektný spánok, pre-
tože odpruží telo a rovnomerne rozloží jeho tlak. 
Mikrokapsuly s klímu regulujúcim gélom garan-
tujú, že plocha na spánok ostane vždy príjemne 
chladná.

VRCHNÝ MATRAC S T AŠTIČKO-
VÝMI PRUŽINAMI
Jadro tohto matraca pozostáva z p ružín, ktoré 
sú zabalené v taštičkách a veľmi presne môžu 
reagovať na tlak. Tento matrac podporuje telo a 
predovšetkým chrbticu. Sľubuje tiež optimálne 
vetranie pre ideálne prostredie na spánok.

VEGA ponúka viacero typov chráničov

Chránič na matrac BASIC DREAM
Jednoduchý na údržbu, hygienický a cenovo vý-
hodný, optimálna alternatíva pre vybavenie postelí. 
Kvalitná výplň aj poťah. Supersilikonizované duté 
vlákna sa starajú o transport vlhkosti a sú veľmi 
jednoduché na údržbu.  Kárované štepovanie a gu-
mičky sa postarajú o pevné nasadenie a optimálne 
rozloženie výplne. 
Výplň: 100% polyester-duté vlákna.  
Poťah: 100% polyester, mikrovlákna, biely.  
95° pranie. Možné sušiť v sušičke.

DREAM 1 osoba
cm 90x190 90x200

1 biela 10016083 10002670
ks € 36,29 36,29

DREAM 2 osoby
cm 140x200 160x200

1 biela 10002671 10016085
ks € 47,29 54,99

DREAM 2 osoby
cm 180x200

1 biela 10002672
ks € 58,29

Chránič na matrac 
KOMFORT, od

 7699
Chránič na matrac KOMFORT
Chránič KOMFORT zabezpečuje vďaka svojej uzlí-
kovej štruktúre lepšie odľahčenie tlaku. Poťah má 
zips z 3 s trán, preto sa ľahko vyzlieka a je možné 
ho prať na 95° C.
Poťah: 50% bavlna, 50% polyester. 
95° pranie. 
Jadro: komfortná pena.

KOMFORT 1 osoba
cm 90x200 100x200

2 biela 10065747 10065748
ks € 76,99 76,99

KOMFORT 2 osoby
cm 140x200 180x200

2 biela 10065749 10065750
ks € 109,99 130,90

KOMFORT 
cm

2 osoby
200x200

2 biela 10065751
ks € 152,90

Výška 5 cm 
Odľahčenie tlaku vďaka pe-
novému jadru
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Gélový chránič LUXUS
Chránič prémiovej triedy s výplňou z gélovej pe-
ny.  S vysokou prispôsobivosťou nezávisle od tep-
lotných podmienok. Zipsové zapínanie zo 4 strán 
umožňuje rýchle a jednoduché čistenie poťahu, 
ktorý je možné prať na 60°C. Komfortný spánok 
vďaka regulácii teploty a priedušnosti. Opulentná 
výška 8 cm vyrovnáva malé nerovnosti na matra-
coch.
Poťah: 100% polyester. 60° pranie.

LUXUS 1 osoba
cm 90x200 100x200

4 biela 10028522 10002517 
ks € 163,90 163,90

LUXUS 2 osoby
cm 140x200 180x200

4 biela 10002518 10002538 
ks € 219,00 274,00

LUXUS 2 osoby
cm 200x200

4 biela 10002519 
ks € 329,00

Chránič na matrac EXKLUSIV
Tento luxusný chránič na matrac je štepovaný a 
zároveň ergonomický. Viskoelastická pena v jadre 
(všetky veľkosti = 4 cm, veľkosť 200x200 cm = 5 
cm) sa prispôsobí pri teplote individuálne telu a 
postará sa o spací komfort. Zips po štyroch stra-
nách umožňuje jednoduché navliekanie. Vhodné 
pre alergikov, vysoký hygienický štandard. Popri 
funkcionalite prekvapí tento chránič svojou príjem-
nosťou štepovaného poťahu zo 66% polyesteru a 
34% bavlne s vláknami zo 100% polyesteru.
Poťah: 66% polyester, 34% bavlna. 60° pranie.

EXKLUSIV 1 osoba
cm 90x200 100x200

3 biela 10087438 10087439
ks € 109,99 109,99

EXKLUSIV 2 osoby
cm 140x200 160x200

3 biela 10087440 10005975
ks € 163,90 196,90

EXKLUSIV 2 osoby
cm 180x200 200x200

3 biela 10087441 10087442
ks € 218,90 251,90

Chránič na matrac 
EXKLUSIV, od

10999

Vrchný matrac s taštičkovými pruži-
nami
Poťah je vyhotovený z m edicínsky testovaného 
dvojitého džerzeju a štepovaný špeciálnymi klima 
vláknami – preto je tento matrac obzvlášť priedušný 
a zlepšuje reguláciu teploty. Matrac reguluje vlhkosť 
a odvádza telesné teplo. Jadro matraca je tvorené 
taštičkovými pružinami, ktoré sú elastické a telo tak 
príjemne odpružujú. Aj výška 9 cm sľubuje príjemný 
spánok. Poťah sa dá vďaka zipsu vyzliecť a prať. 
Vhodný pre alergikov.
Poťahová látka: 100% polyester. 60° pranie.

Vrchný matrac 1 osoba
cm 90x200 100x200

5 biela 30002854 30002850
ks € 163,90 163,90

Vrchný matrac 2 osoby
cm 140x200 180x200

5 biela 30002851 30002852
ks € 219,00 274,00

Vrchný matrac 2 osoby
cm 200x200

5 biela 30002853
ks € 299,00

Vysoká prispôsobivosť 
Gélová pena 
Výška 8 cm 

Jadro z visko-peny 
Prispôsobí sa pri teple 
Výška 4 cm 

Vrchný matrac s pruži-
nami, od

 16390

Gélový chránič 
LUXUS, od

 16390

Elastický vďaka taštičk. pružinám 
Výška 9 cm 
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Prehoz na posteľ, posteľná sukňa a obliečka na vankúše 
ALABAMA
Ak chcete vyčarovať príjemnú atmosféru, sú tieto úzko štepované prehozy 
a obliečky na vankúše tou správnou voľbou. Spodné časti sú zladené tón v
tóne a sú vyrobené z polyesteru. Prehoz na posteľ je štepovaný do štvorcov
(20x20 cm) a je orámovaný lemom (7 cm).

▪  Materiál prehoz na posteľ: vrchná časť 100 % polyester (185 g/m²),  
spodná časť 100 % polyester (92 g/m²).

▪  Materiál posteľná sukňa: vrchná časť 100 % polyester (185 g/m²), 
spodná časť 100 % polyester (92 g/m²).

▪  Materiál obliečka na vankúš: 100 % polyester (185 g/m²). 
Špepovanie: 100 % polyester (150 g/m²). 

40° pranie. Nepoužívať chlór, nesušiť v sušičke.

ALABAMA prehoz na posteľ posteľná sukňa obliečka na vankúš
1 osoba 2 osoby 1 osoba 2 osoby 2 osoby

cm 80x135 80x200 90x190 140x190 160x200 40x40

šedá 10016088 1  10016089 10016092 10016093 2  10016094 3  10016086
svetlá hnedá 10016331     10016332 10016335 10016336      10 016337      10 016329
tmavá hnedá 10016341     10016342 10016345 10016346      10016347      10 016339

€
ks

32,99
ks

38,49
ks

27,49
ks

32,99
ks

38,49
2ks balenie 

10,98

Štepované

prehoz na posteľ posteľná sukňa a obliečka na vankúš

šedá svetlá hnedá tmavá hnedá šedá svetlá hnedá tmavá hnedá

Prehoz na posteľ 
ALABAMA, od

3299
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CALIPSO prehoz na posteľ posteľná sukňa

cm
2 osoby
60x200

1 osoba
90x190

2 osoby
140x190

2 osoby
160x200

šedohnedá      10064331 10064332      10064333 10064334
šedá 4  10064384 10064385 5  10064386 10064393
 
€

ks
38,49

ks
32,99

ks
38,49

ks
43,99

Koženka

Prehoz na posteľ 
CALIPSO

3849

prehoz na posteľ posteľná sukňa

šedohnedá šedá šedohnedá šedá

Prehoz na posteľ a posteľná sukňa CALIPSO
Dekoratívny prehoz na posteľ z koženky s elegantným štepovaným károvaným
vzorom 10x10 cm vo výnimočnej kvalite. Spodná strana je z jemnej, zamatovej 
látky v rovnakom odtieni. Posteľná sukňa nie je štepovaná. 
▪  Materiál prehoz na posteľ: vrchná časť 50 % PVC, 40 % bavlna, 10 % 

polyuretán (450 g/m²), spodná strana 100 % polyester (90 g/m²). Šte-
povanie prehozu na posteľ 100 % polyester (100 g/m²).

▪  Materiál posteľná sukňa: vrchná časť 50 % PVC, 40 % bavlna,  
10 % polyuretán, (450 g/m²), spodná časť  100 % polyester (90 g/m²).
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Prehoz na posteľ a obliečky na vankúše PALMITO
V ponuke sú v 3 moderných farbách. Jemný plisé vzor a elegantný ozdobný
steh očaria vašich hostí. Ideálne na vyčarovanie rafinovanej atmosféry vo 
vašich hotelových izbách. Prehoz na posteľ a úzky prehoz na posteľ sú po-
užiteľné z oboch strán. Obliečky na vankúše sa ľahko obliekajú a zvliekajú 
vďaka zipsu.
Materiál: 100 % polyester.  
Hmotnosť cca. 336 g/m2. 40° pranie  
Nepoužívať chlór, nesušiť v sušičke.

PALMITO prehoz na posteľ obliečka na vankúš
1 osoba 2 osoby

cm 65x135 65x200 40x40 30x50

modrá 10063595      10063596      10063594 5  10063593

slivková 10064088 1  10064089 3  10064087      10064086

šedá 10063313 2  10063314 4  10063312 6  10063216

€
ks

21,99
ks

27,49
2ks balenie 

15,39
2ks balenie 

15,39

Efekt štepovania
Obojstranne použiteľný

modrá slivková šedá

Prehoz na posteľ 
PALMITO, od

 2199
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Prehoz na posteľ COSTA
Deky, prehozy v aktuálnych trendových farbách. Elegantné prehozy s 1 c m 
šikmým prúžkom, môžete použiť aj ako deky.
Materiál: 50 % akryl, 30 % polyester, 20 % bavlna. 40° pranie. Nepouží-
vať chlór, nesušiť v sušičke. Hmotnosť cca. 200 g/m2.

COSTA
cm

1 osoba
138x145

2 osoby
138x210

béžová 10068337 9  10068338
čokoládová 10068339      10 069310
 
€

ks
25,29

ks
27,49

Prehoz na posteľ a obliečka na vankúš SAMARA
Zamat, kráľ medzi látkami! S našimi doplnkami série SAMARA očaríte vašich 
hostí a dáte posteliam eleganciu. Obliečky na vankúše a prehozy na posteľ 
sú dostupné v atraktívnych farbách a dajú sa perfektne kombinovať s posteľ-
ným prádlom. Prehoz na posteľ s kosoštvorcovým štepovaním je vatovaný a 
s obálkovým lemom o obvode. Dosiahnete kráľovské prostredie v hotelovej 
izbe!
Materiál: 100% polyester. 30° pranie. Hmotnosť cca. 290 g/m2.

SAMARA prehoz na posteľ obliečka na vankúš

cm
2 osoby
65x200

2 osoby
65x250 40x40 30x50

staroružová 30002508      30002541 30002511      30002510
šedohnedá 30002521 7  30002542 30002504 8  30002517
 
€

ks
54,99

ks
65,99

ks
10,99 

ks
10,99

Prehoz na posteľ 
COSTA, od

2529

Prehoz na posteľ 
SAMARA, od

5499

Použiteľný ako deka

obliečka na vankúš

staroružová šedohnedá

prehoz na posteľ

staroružová šedohnedá

béžová čokoládová
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Návleky na posteľ CORFOU
Návleky na posteľ pre starostlivé vybavenie vašich izieb.
Materiál: 70% bavlna, 30% polyester. 30° pranie.  
Hmotnosť cca. 170 g/m².

CORFOU 1 osoba 2 osoby
cm 90x190 140x190 160x200 180x200

1 krémová 10000725 10000723 10000724 10000722
2 červená 10000737 10000735 10000736 10000734
3 šedohnedá 10000745 10000743 10000744 10000742
4 čokoládová 10000741 10000739 10000740 10000738
5 antracitová 10000717 10000715 10000716 10000714
6 grafitová 10000729 10000727 10000728 10000726

ks € 21,99 25,29 28,59 32,99

Návlek na posteľ
CORFOU, od

2199

Prehoz na posteľ MADEIRA
Elegantný dvojfarebný prehoz na posteľ je obojstranne použiteľný a veľmi 
praktický. S neviditeľným prešívaním. Materiál s decentnou štruktúrou dodá 
vašim posteliam klasický exkluzívny pocit a ochráni vaše posteľné prádlo. 
Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyester. 30º pranie. 
Nepoužívať chlór, nesušiť v sušičke. Hmotnosť cca. 170 g/m2.

MADEIRA
cm

1 osoba
80x135

2 osoby
80x200

7 čokoládová/béžová 10062719 10062941
8  šedohnedá/krémová 10062943 10062944
9 antracitová/šedá 10062716 10062717

ks € 21,99 26,39

Prehoz na posteľ
MADEIRA, od

2199
Obojstranne použiteľný 
Neviditeľné prešívanie

1  krémová 2  červená

4  čokoládová 5  antracitová

3  šedohnedá

6  grafitová
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Deky ARKTIS
Na dotyk príjemné deky ponúkajú hosťom teplo 
pre pohodlný spánok v prvotriednej kvalite. A na-
vyše sú ľahké na údržbu, prateľné, rýchlo schnú-
ce a d lhotrvácne. Ďalšie farby nájdete na www.
palazzo.sk
Materiál: 100% polyester, jednoduchá údržba, 
40° pranie. Hmotnosť cca. 280 g/m².

Deka
ARKTIS, od

1099

Deka
MELANGE

3299

Deka
POLAR

3849

Deka POLAR
Naša deka POLAR ostane sama sebou aj pri praní na 95°C. Drží tvar aj farbu. 
Vyberte si túto deku pre hygienický spánok.
Materiál: 50% bavlna, 50% polyester. 95°pranie. Hmotnosť cca. 535g/m2.

POLAR
cm

1 osoba
140x200

18 biela 10015357
19 žltá 10015355
20 piesková 10004712
21 béžová 10015356
22 strieborná 10004713
ks € 38,49

Deka MELANGE
Ľahká flanelovo-flísová deka spĺňa vysoké nároky v hotelierstve a gastro-
nómii: jednoduchá údržba, rýchle schnutie, vysoká farebná stálosť a n ízka 
hmotnosť.
Materiál: 100% polyester. 40° pranie. Hmotnosť cca. 350 g/m2.

MELANGE
cm

1 osoba
150x200

23 šedá 10003595
24 antracitová 10003596
25 hnedá 10003594
ks € 32,99

Nová veľkosť

Jednoduchá údržba
Mäkké na dotyk
Rýchloschnúce

Možné vyvárať

ARKTIS 1 osoba 2 osoby
cm A 130x170 150x200 180x220 240x220

10 béžová 10030650 10057903 10057904 10057905
11 tmavá modrá 10030653 10057906 10057907 10057908
12 broskyňová – 10057922 10057923 10057924
13 tehlová – 10057925 10057926 10057927
14 červená 10030652 10057913 10057914 10057915
15 antracitová 10030651 10048218 10048219 10048220
16 čokoládová – 10055270 10055271 10055272
17 kiwi – 10055276 10055277 10055278
ks € 10,99 14,29 18,69 21,99
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Posteľné prádlo NEVA
Žiarivo biele posteľné obliečky NEVA z jemnej pria-
dze s exkluzívnym štepovaním zažiaria vo vašich 
miestnostiach. Jemná kvalita zaručí vašim hosťom
hlboký spánok. S hotelovým uzáverom. Objednaj-
te si tiež: Posteľnú plachtu v pasujúcom dizajne.
Materiál: 100 % bavlna. 60° pranie, nie je odol-
né voči chlóru.
Možné sušiť v sušičke. Hmotnosť cca.  
130 g/m2.

Obliečka na paplón
NEVA, od

 4399

100 % bavlna 
ozdobný okraj 
farebné štepovanie 
hotelová kvalita

> Obliečky na vankúše MALVA nájdete na www.palazzo.sk.

Obliečka na vankúš
NEVA, od

989

NEVA obliečka na paplón (bez obliečky na vankúš)
cm 135x200 155x220 240x220

biela/ 
šedohnedá 10025049 30002019 10001725

2 biela/šedá 10001745 10001746 10001763
ks € 43,99 54,99 58,29

NEVA obliečka na vankúš
cm 40x40 40x80 60x80 80x80

biela/ 
šedohnedá 10082994 10089209 10001719 10025039

2 biela/šedá 10001750 10001748 10001744 10001749
ks € 9,89 12,09 17,60 16,49

NEVA posteľná plachta (bez štepovania) 
cm 150x250 260x260

1 biela 10001730 10001731
ks € 27,50 38,49
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Posteľnú súprava 
ROM, od

1979

Obliečka na vankúš   
ROM, od

439

100 % bavlna
brilantný lesk 
hotelová kvalita

Boxspring posteľ  
nájdete na strane 37 a na 

Posteľné prádlo ROM
Hotelové obliečky s klasickým pásikavým dizaj-
nom v najlepšej kvalite za enormne nízku cenu. Šír-
ka pásikov je 25 mm. Posteľné obliečky majú ho-
telové zapínanie a dodatočné oblúkové obšívanie. 
Určite si objednajte: posteľné plachty v pasujúcom 
dizajne. Ďalšie farby nájdete na www.palazzo.sk
Materiál: 100 % bavlna, mercerovaná. 
95° pranie, odolné voči chlóru. 
Hmotnosť cca. 180 g/m2. 

ROM posteľná súprava
obliečka na vankúš cm 80x80 40x80
obliečka na paplón cm 135x200 135x200

3 biela 10017997 10018279
ks € 21,99 19,79

ROM obliečka na vankúš
cm 40x40 40x80 60x80 80x80

3 biela 10017993 10017994 10018176 10017996
ks € 4,39 6,59 7,69 8,79

ROM posteľná plachta metráž
cm 150x250 220x260 280

3 biela 10003174 10003175 10002605
ks € 16,50 22,00 8,79

www.palazzo.sk
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Posteľné prádlo EMMEN
Jemné damaškové obliečky s tkaným klasickým 
2-mm pásikavým dizajnom. Vysoko kvalitný pro-
dukt v h otelovej kvalite vyhovuje tým najväčším 
nárokom. Obliečky majú hotelové zapínanie, naj-
väčšia veľkosť pre paplón má zapínanie na gombí-
ky. Ďalšie farby nájdete na www.palazzo.sk
Materiál: 100 % bavlna, česaná, mercerovaná. 
95° pranie, odolné voči chlóru. Možné sušiť v 
sušičke.
Hmotnosť cca. 120 g/m2.

Mercerovaná pre dlhodobú trvácnosť
Jemný povrch vďaka česanej bavlne

Kvalitné damaškové prádlo
Vhodné do náročného prostredia

Posteľná súprava
RIMINI, od

3629

Posteľná súprava 
EMMEN, od

 3849

Posteľné prádlo RIMINI
Špičková kvalita v krásnom prevedení za super ce-
nu! Elegantné damaškové obliečky s diagonálnymi 
pásikmi vo vyberanej hotelovej kvalite: prvotried-
ny matériál a prepracovanie, veľmi odolné. S ho-
telovým uzáverom. Určite si objednajte: posteľné 
plachty v pasujúcom dizajne. Ďalšie farby na www.
palazzo.sk
Materiál: 100 % bavlna, česaná, mercerovaná. 
95° pranie, odolné voči chlóru. Hmotnosť cca. 
150 g/m2.

Obliečka na vankúš
EMMEN, od

769

Obliečka na 
vankúš
RIMINI, od

 549

RIMINI posteľná súprava obliečka na vankúš
obliečka na vankúš cm 80x80 80x80 40x40 40x80 60x80 80x80
obliečka na paplón cm 135x200 155x220

2 biela 10017947 10017954 10017938 10017939 10017940 10017945
ks € 36,29 47,29 5,49 7,69 8,79 9,89

RIMINI posteľná plachta metráž
cm 150x250 220x260 160 280

2 biela 10005929 10005930 10000958 10017950
ks € 27,50 32,99 8,79 14,29

EMMEN posteľná súprava obliečka na paplón obliečka na vankúš metráž
obliečka na vankúš cm 80x80 80x80 40x40 40x80 60x80 80x80

obliečka na paplón cm 135x200 155x220 240x220 280

1 biela 10076497 10076501 10065498 10076491 10076492 10076493 10076496 10084124
ks € 38,49 49,49 60,49 7,69 9,89 10,99 12,09 18,69
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Posteľné prádlo BORA BORA
Obliečky sú ultra ľahké na údržbu, husto tkaný zmiešaný materiál sa optimál-
ne hodí na každodenné používanie. Vďaka prvotriednemu prepracovaniu sa 
veľmi ľahko žehlia a ľahko navliekajú. Určite si objednajte: posteľné plachty v 
pasujúcom dizajne.
Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester. 
95° pranie, nie sú odolné voči chlóru. Možné sušiť v sušičke.
Hmotnosť cca. 120 g/m2.

50 % bavlna, 50 % polyester
Hotelová kvalita

> Návlek na posteľ CORFOU nájdete na str. 50

Obliečka na vankúš 
BORA BORA

879

Obliečka na paplón
BORA BORA

3849

BORA BORA obliečka na paplón (hotelový uzáver) obliečka na vankúš (hotelový uzáver)
(bez vankúša)

cm 140x200 60x80

3 biela 10015370 10015372
ks € 38,49 8,79

BORA BORA posteľná plachta
cm 150x250 260x260

3 biela 10000670 10002708
ks € 21,99 38,49
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100 % Micro Modal. 60º pranie.

Napínacia 
plachta

90-100x200 cm 140-160x200 cm 180-200x200 cm

1 biela 10085033 10085034 10085035
2 prírodná 10085036 10085037 10085038
3 piesková 10085048 10085049 10085050
4 antracit 10004997 10004998 10004999

ks € 16,49 23,09 27,49

Napínacia plachta Micro Modal
Napínacia plachta Micro Modal je príjemne 
ľahká, priliehavá a m äkká na dotyk. Hebký 
povrch sa postará o vynikajúcu absorbciu 
vlhkosti a v ysokú priedušnosť - i deálne pre 
citlivú pokožku. Naproti tomu viskóza ponú-
ka zlepšenú odolnosť v ťahu a  odolnosť voči 
oderom. Súčasne pomáha udržiavať tvar pri 
častom praní. Jednoducho sa navlieka, opti-
málne sedí, výška 25 cm.
Materiál: džerzej (bez potreby žehliť): 

Napínacia plachta 
Micro Modal, 
od

 1649

Vysoká priedušnosť
Bez potreby žehliť 

Ďalšie 
produkty 

Matrace >

Paplóny >

Vankúše >

VEGA ponúka rôzne napínacie plachty.

Bavlnený džerzej

Džerzejové napínacie plachty majú via-
cero výhod. Sú pružné, veľmi elastické 
a vhodné pre všetky typy matracov. K 
tomu sú mäkké, trvácne a j ednoduché 
na údržbu, nemusia sa žehliť.

Bio-bavlnený džerzej

Tieto napínacie plachty sú zhotovené z 
bio-bavlny, ktorá je pestovaná bez pes-
ticídov a iných chemikálií. Sú pružné, 
elastické a vhodné pre všetky typy mat-
racov. Keďže sa nemusia žehliť, sú veľmi 
jednoduché na údržbu.

Džerzej-mikro modal

Modal je priedušné prírodné vlákno, 
ktoré je veľmi mäkké a veľmi dobre ab-
sorbuje vlhkosť. K tomu je veľmi trvácne: 
Aj pri častom praní si zachováva farby 
a ostáva mäkké. Pretože sú posteľné 
plachty veľmi pružné a elastické, pasu-
jú na všetky matrace. Sú jednoduché na 
údržbu a nemusia sa žehliť.

Naše napínacie plachty

Napínacia plachta  
Bio-bavlna, od

1649

Napínacia plachta Bio-bavlna
Napínacia plachta je zo 100 % bio-bavlny. Na 
ochranu životného prostredia nepoužíva eko-
logické pestovanie bavlny žiadne chemické 
pesticídy a hnojivá. Plachty sa rýchlo a jedno-
ducho navliekajú, optimálne sedia a majú dlhú 
životnosť. Vyberte si z j emných pastelových 
tónov alebo prírodných odtieňov! Na matrac 
do výšky 25 cm.

Materiál: džerzej (bez potreby žehliť): 100 % bavl-
na, 60° pranie.

Napínacia 
plachta

90-100x200 cm 140-160x200 cm180-200x200 cm 

5 biela 10085051 10085052 10085053
6 prírodná 10085054 10085056 10085055
7 piesková 10085066 10085067 10085068
8 antracitová 10006576 10006577 10006578

ks € 16,49 23,09 27,49

100 % bio-bavlna
Bez potreby žehliť

Plachta  
FORMATIC

1099

Posteľná plachta FORMATIC
Biela plachta s vypracovanou kapsou, do ktorej 
bez problémov vložíte svoj matrac (výška cca. 12-
15 cm). Presahujúce časti sa jednoducho zasunú 
pod matrac. 

Materiál: 100% bavlna. 95° pranie, odolné voči 
chlóru. Hmotnosť cca. 140 g/m2.

FORMATIC 90x200 cm 100x200 cm

9 biela 10018248 10018249
ks € 10,99 10,99www.palazzo.sk
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Napínacia plachta LOUSIANNA
Napínacia plachta výbornej kvality. Dvojito prešívané, čo vyvoláva dojem, ako 
keby boli na sebe uložené dve plachty. Obzvlášť tvarovo stála, veľmi vysoká 
hustota vlákien, príjemná na dotyk, z najkvalitnejšej 100 % bavlny. Perfektne 
sedí vďaka extra silnej gumičke po obvode. Na výšku matraca 27 cm (biela 
plachta sa natiahne až do výšky matraca 40 cm).
Materiál: džerzej (bez potreby žehliť): 100 % bavlna. 95° pranie, odolné 
voči chlóru.

LOUSIANNA 90-100x200 cm 140-160x200 cm 180-200x200 cm

10 biela, výška 27 cm 10001895 10001896 10001897
ks € 18,69 28,59 32,99
10 biela, výška 40 cm 10001898 10001899 10001900
ks € 43,99 54,99 65,99

LOUSIANNA
výška 27 cm 

90-100x200 cm 140-160x200 cm 180-200x200 cm

11 krémová 10001877 10001878 10001879
12 piesková 10001889 10001890 10001891
13 marhuľová 10001868 10001869 10001870
14 žltá 10001880 10001881 10001882
15 mango 10001886 10001887 10001888
16 svetlá modrá 10001874 10001875 10001876
17 modrá 10001871 10001872 10001873
18 svetlá zelená 10001883 10001884 10001885
19 strieborná 10001892 10001893 10001894
20 antracitová 10001865 10001866 10001867
ks € 19,79 32,99 38,49

Napínacia plachta
LOUSIANNA, od

 1869

Džerzej 
Bez potreby žehliť
V 2 výškach 

Napínacia plachta 
Elastik-džerzej, od

 1979

Napínacia plachta Elastik-džerzej
Napínacie plachty Elastik-džerzej sa vyznačujú ex-
trémne vysokou elasticitou. Na dotyk sú perfektne 
hladké a pasujú aj na nadrozmerné matrace dĺžky  
220 cm. Obvodová gumička zabezpečuje držanie 
na matraci. Pre matrace do výšky 28 cm. Ďalšie 
farby nájdete na www.palazzo.sk
Materiál: džerzej (bez potreby žehliť): 96 % 
bavlna, 4% elastan, 60° pranie. 

Napínacia 
plachta

90-100x 
200 cm

140-160x 
200 cm

180-200x 
200 cm 

21 biela 10068744 10068745 10068746
22 krémová 10068747 10068748 10068749
23 piesková 10069294 10069295 10069296
24 hnedá 10069297 10069298 10069299
25 antracit 10069300 10069301 10069302
ks € 19,79 32,99 38,49

Elastik-džerzej
Bez potreby žehliť

Džerzejová napínacia plachta
Určite nájdete vhodné plachty na postele pre 
vašich hostí! Všetky plachty sú vo vysokej kva-
lite, dlhotrvácne a vhodné do každého ročného 
obdobia. Presvedčia vás svojimi vlastnosťami: 
rýchle navliekanie, optimálne držia na posteli, 
rýchlo sa vysušia. Pre matrace do výšky 25 cm.
Materiál: džerzej (bez potreby žehliť): 
100 % bavlna.  
95° pranie, odolné voči chlóru.

Napínacia plachta 90-100x
200 cm

140-160x
200 cm

180-200x
200 cm

26 biela 10085798 10085799 10085800
27 krémová 10085801 10085802 10085837
28 piesková 10087285 10087286 10087287
29 marhuľová 10087300 10087301 10087302
30 citrónová 10087318 10087319 10087320
31 modrá 10087309 10087310 10087311
32 žltá 10087288 10087289 10087290
33 červená 10087327 10087328 10087329
34 svetlá modrá 10087303 10087304 10087305
35 zelená 10067703 10067704 10067705
36 antracitová 10067706 10067707 10067708
37 hnedá 10087383 10087384 10087385
ks v bal. 2 1 1
balenie € 22,00 – –
ks € – 16,49 19,79

Džerzejová napínacia plachta, od

 1100 Odolné voči chlóru
Výhodné balenie
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Ochrana matraca PROTECT 
Nepremokavá posteľná plachta s príjemnou a mäkkou povrchovou stranou. 
Biely froté povrch pozostáva z 80% bavlny a 20% poly esteru. Spodná strana 
je upravená PVC. Táto úprava je nepremokavá, ale priedušná.
Materiál: Povrch 80% bavlna, 20% polyester. 
Spodná strana: PVC-úprava, 95° pranie. Drží tvar a je odolná voči vy-
váraniu, s gumičkou po obvode.

2  PROTECT
cm 100x200 140x200 160x200
biela 10054659 10003169 10003170
ks € 27,49 39,49 42,79

Ochrana matraca PRYA
Pri tomto produkte je hygiena a kvalita na prvom mieste. Naše ochranné 
návleky sú vyrobené z kvalitného jednorázového materiálu, a tým pôsobia 
odpudivo voči roztočom a baktériam. Zároveň je tento materiál priedušný a 
vodu odpudzujúci. Predĺžte životnosť vášho posteľného prádla a znížte tým 
vaše náklady na vyčistenie.
Jednorázový produkt, prosím neprať.

3  PRYA
cm 90x200 140x200 160x200
biela 10016909 10016910 10016911
10ks balenie 22,00 25,30 27,50
biela 10016925 10016926 10016927
50ks balenie 104,49 120,99 131,99

Ochrana matraca
PRYA, od

 2200

Flísová
Antibakteriálna
Vodoodpudivá a priedušná 

Ochrana voči pretečeniu 
Pre matrace do výšky 22 cm 
95° pranie 

Ťažko zapáliteľná 
Vhodná pre alergikov
95° pranie 
Priedušný 

Ochrana matraca FLAMEPROOF
Spoľahlivá ochrana pred pretečením. Ťažko zapáliteľná podľa BS 7175 Crib 
7, IMO časť 9. Perfektné prostredie pre spánok: reguluje vlhkosť a teplotu, 
priedušná. Jednoduché vyzliekanie vďaka obvodovej gumičke.
Jemná na dotyk. Odolná voči vyvárke. Rýchloschnúca.
Povrch: 52 % viskóza (Lenzing FR), 48 % lyocel (tencel).
Spodná strana: polyuretánová fólia.
95° pranie.

FLAMEPROOF 
cm obj. číslo ks €

90x200 30003521 76,99
100x200 30003516 76,99

1 140x200 30003517 87,99
160x200 30003518 98,99
180x200 30003519 109,99
200x200 30003520 125,40

Ochrana matraca 
FLAMEPROOF, od

7699

 Ťažko zapáliteľné (FLAMEPROOF)
Ochrana matraca FLAMEPROOF je ťažko zapáliteľná podľa nor-
my BS 7175 Crib 7 ( IMO časť 9) a zodpovedá prísnym bezpeč-
nostným normám. Pozostáva zo zmesi materiálov (viskóza (Len-
zing FR) a lyocel (tencel), redukuje telesné teplo, necháva vzduch 
cirkulovať a unikať telesnú vlhkosť.

 Trvácnosť (PROTECT)
Táto ochrana matraca ponúka dlhodobú ochranu vašich matra-
cov a stará sa o hygienu a komfort. So svojou povrchovou froté 
stranou a spodnou polyuretánovou vrstvou je nepremokavá, ale 
necháva vzduch cirkulovať.

VEGA vám ponúka 6 typov ochrany matraca:

Ochrana matraca
PROTECT, od

 2749
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Ochrana matraca CELINE
Veľmi flexibilné použitie: Ochrana matraca z bavlny s pridanou fóliou 
pre perfektnú ochranu proti vlhkosti. Bio-Pruf ošetrenie, antibakte-
riálne, antialergické a vzdušné. Vhodné pre rošty matracov do 23 
cm výšky. Dostupné v 2 vyhotoveniach.
Materiál: 75 % bavlna, 25 % polyester 95° pranie.

CELINE
cm 90x200 100x200

6 s postr. gumičkami 30003065 30003051
ks € 21,99 25,29

7 posteľná plachta 30003066 30003052  
ks € 25,29  27,49

CELINE
cm 140x200 160x200 180x200

6 s postr. gumičkami  30003055 30003057 30003059
ks € 27,49 30,79 32,99

7 posteľná plachta 30003056 30003058 30003060
ks € 29,69   32,99   36,29

Ochrana matraca 
BRICE, od

2199

Komfortná a mäkká
Trvácna
95° pranie 
Nová veľkosť 

Ochrana matraca 
DELPHINE, od

2199

 Jednorázová (PRYA)
Táto ochrana predlžuje trvácnosť vašich matracov. Je vyhotovená z 
jednorázového materiálu a ponúka všetky výhody účinného chrániča: 
Je nepremokavá, antibakteriálna a priedušná. Ochrana matraca sa 
neperie a musí sa meniť v intervaloch 6-12 mesiacov. 

 Polyuretánová impregnácia (DELPHINE)
So svojimi stranami z froté a polyuretánu poskytuje prirodzenú ochranu 
pred roztočmi a znižuje tak riziko alergií. K tomu necháva vzduch cirku-
lovať a unikať tak telesnú vlhkosť.

 Polypropylénová a polyetylénová impregnácia (CELINE)
So svojimi stranami z bavlny a polyesteru ponúka tento chránič mat-
raca veľmi účinnú ochranu. Fólia z polypropylénu a polyetylénu robí 
chránič nepremokavým, necháva vzduch ale pravidelne cirkulovať a 
odstraňovať tak vlhkosť.

 Bavlna (BRICE)
Obe strany tejto ochrany sú z b avlny. Preto ponúka maximálnu ab-
sorbciu vlhkosti a tým chráni posteľ.

Antibakteriálna
Nepremokavá a priedušná
95° pranie
Nová veľkosť

typ posteľnej plachty

typ posteľnej plachty

typ s postrannými gumičkami

typ s postrannými gumičkami

Ochrana matraca 
CELINE, od

2199Bio-Pruf® úprava
Ochrana voči pretečeniu
Teraz vo vylepšenej kvalite

Ochrana matraca BRICE
Pohodlný, mäkký a obzvlášť odolný je tento chránič na matrac z 
bavlny. Perfektne drží vďaka elastickému lemu. Pre rošty až do 23 
cm výšky.
Materiál: 100 % bavlna (195 g/m²). 95° pranie.

BRICE
cm 90x200 140x200 160x200

8 10002655 10068330 10031945
ks € 21,99 27,49 29,69

Ochrana matraca DELPHINE
Tento produkt je vyrobený z česaného flísu v kombinácii s polyu-
retánom a ponúka veľa výhod: prirodzená bariéra voči roztočom, 
tým nižšie riziko alergií, vzdušné, vsiakajúce vlhkosť počas spánku.
Materiál: 65 % bavlna, 35 % polyuretán. 230 g/m².
95° pranie.

DELPHINE
cm 90x200 140x200 160x200

4 s postr. gumičkami 10002651 10002652 10031957
ks € 21,99 27,49 29,69

5 posteľná plachta 10002654 10068329 10031954
ks € 27,49 32,99 36,29

Teraz vo vylepšenej kvalite
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Ochranný poťah
PROTECT, od

879

Chránia pred tekutinami
Priedušné 

Ochranný poťah
PRYA, 10ks balenie 

1100

Nepremokavé 
Priedušné 
Antibakteriálne

Ochranné poťahy PRYA
Pri tomto produkte je hygiena a kvalita na prvom 
mieste. Naše ochranné návleky sú vyrobené z kva-
litného jednorázového materiálu, a t ým pôsobia 
odpudivo voči roztočom a baktériam. Zároveň je 
tento materiál priedušný a vodu odpudzujúci. Pre-
dĺžte životnosť vášho posteľného prádla a znížte 
tým vaše náklady na vyčistenie.
Jednorázový produkt, prosím neprať.

PRYA
cm 80x80 80x80

1 biela 10016920 10016936
10ks balenie 11,00 –
50ks balenie – 65,99

 Trvácne (PRYA)
Tento ochranný poťah predlžuje životnosť vašich vankúšov za 
výhodnú cenu. Je vyhotovený z jednorázového materiálu a po-
núka všetky výhody ochranných poťahov: neprepúšťa tekutiny, 
je priedušný, antibakteriálny a k t omu veľmi pohodlný. Tento 
ochranný poťah sa neperie a musí sa pravidelne meniť v rozme-
dzí 6-12 mesiacov.

 Dlhotrvácne (PROTECT)
Tento poťah ponúka dlhotrvácnu ochranu vašich vankúšov a 
stará sa o zvýšenú hygienu a komfort. So svojim froté povrchom 
a polyuretánovou spodnou stranou neprepúšťa tekutiny, súčas-
ne ale necháva vzduch cirkulovať.

VEGA vám ponúka dva typy ochranných poťahov:

Ochranné poťahy PROTECT 
So zipsovým zapínaním. Biela froté povrchová 
strana pozostáva z 80% bavlny a 20% poly esteru. 
Poťah je zo spodnej strany povrchovo upravený. 
Táto úprava neprepúšťa tekutiny, je ale priedušná.
Materiál: povrch 80% bavlna, 20% polyester. 
spodná strana PVC-úprava, 95° pranie.

PROTECT 
cm 40x80 60x80 80x80

2 biela 30014301 10054660 10054661
ks € 8,79 10,99 14,29
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80 % perie, 20 % páperie
Vhodné pre alergikov s NOMI-
TE certifikátom 

Vankúše APOLLO
Výplň je z bieleho nového páperia a peria 1. triedy. 
Poťah z j emnej bavlnenej tkaniny so saténovým 
lemom je úžasný na dotyk. NOMITE sýpkovina 
odolná voči roztočom. Pre komfortný spánok. Van-
kúš sa dodáva v praktickom vrecúšku. Nemecká 
kvalita.
Výplň: 80% biele perie, 20% biele páperie. Po-
ťah: 100% bavlna, jemný lem. Pranie na 60°C, 
potrebné sušenie v sušičke, nepoužívať chlór.

APOLLO
cm 40x40 40x80
výplň g 240 550

3 biela 10061992 10061991
ks € 19,79 27,49

APOLLO
cm 60x80 80x80
výplň g 750 950

3 biela 10061638 10051423
ks € 32,99 38,49

Vankúše  
APOLLO, od

1979

60 % páperie, 40 % perie 
Vhodné pre alergikov 

Vankúše HYPNO
Výplň z bieleho páperia a peria, s poťahom z jem-
ného páperového batistu. Úžasne jemné a p rí-
jemné na dotyk. NOMITE sýpkovina odolná voči 
roztočom. Kvalitný vankúš sa dodáva v praktickom 
vrecúšku. Nemecká kvalita.
Výplň: 60% biele páperie, 40% biele perie. Po-
ťah: 100% bavlna, jemný saténový lem. Pranie 
na 60°C, potrebné sušenie v sušičke.

HYPNO
cm 40x80 60x80 80x80
výplň g 480 640 800

4 biela 10067507 10067506 10067462
ks € 41,79 49,49 65,99

Vankúše  
HYPNO, od

4179

Prírodná výplň negarantuje len autenticitu a objem, ale aj opti-
málne podopiera telo a stará sa o príjemné prostredie na spanie.
Výplň pozostáva výhradne z kačacieho páperia alebo kombiná-
cie páperia a peria. Páperie zabezpečuje ľahkosť a objem. Pre-
tože páperie je zriedkavejšie ako perie, je čistý páperový vankúš 
ojedinelým produktom. Perie dodáva vankúšom trvácnosť. Čím 
vyšší je podiel peria, tým trvácnejší je vankúš. A čím je vyšší po-

diel páperia, tým je vankúš mäkší. Vankúše s prírodnou výplňou 
je možné prať v práčke. Okrem toho sa odporúča vankúše pravi-
delne natriasať, aby bolo perie a páperie rovnomerne rozložené. 
Hygienu a trvácnosť vašich vankúšov môžete zvýšiť používaním 
ochranných poťahov (pozri predošlú stranu).

Prírodná výplň 
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Vankúše PROFIWASH
Vyhovuje najnáročnejším hygienickým požiadavkám. Tento vankúš zodpo-
vedá kvalitným štandardom práčovní a hotelových zariadení. Odporúčame
pre alergikov, dá sa prať na 95°C.
Výplň: 100 % polyesterové duté vlákno, vnútro 100 % PU-kúsky. Poťah: 
65 % polyester, 35 % bavlna. Pranie na 95°C. Možnosť sušiť v sušičke a 
chemicky čistiť.

Vankúše
PROFIWASH, od

989

> Prikrývku YUKON nájdete na strane 65.

> Prikrývku PROFIWASH nájdete na strane 65.

Vankúše  
YUKON, od

 1979
Náš kompletný sortiment  
posteľného prádla nájdete na

Možné vyvárať
Možné chemické čistenie
Vhodné pre alergikov 

Poťah z bavlneného saténu 

Vankúše YUKON
Špičková kvalita! V tomto vankúši sa vaši hostia 
budú cítiť ako v raji. Kvalitu výplne a poťahu je cítiť 
už na dotyk. Vďaka nafúknutému objemu a vzduš-
nej výplni v top kvalite sa zaistí vyrovnávanie tep-
loty. Individuálne napasovanie množstva výplne 
vďaka zipsovému uzáveru.
Výplň: 100% polyesterové supersilikónové du-
té vlákna. Poťah: 100% bavlnený satén, biely, 
lesklý. Pranie na 60°C. Možnosť sušiť v sušič-
ke.

YUKON
cm 40x80 60x80 80x80
výplň g 400 600 800

1 biela 10036233 10036234 10036235
ks € 19,79 21,99 27,49

PROFIWASH
cm 40x40 40x80 60x80 80x80

výplň g 200 400 600 800

2 biela 10036189 10036190 10036191 10036192
ks € 9,89 18,69 21,99 27,49

www.palazzo.sk
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Starostlivosť
Naše vankúše a p rikrývky sú zdravotne ne-
závadné, antialergické a jednoduché na 
údržbu. Môžete ich prať v práčke a pri uda-
ných teplotách (40° – 60°) aj sušiť v sušičke.

Poťah
Naše poťahy sú mäkké, tenké a ľahké. Preto-
že sú husto tkané, výplň zotrvá dlhú dobu vo 
vnútri a chráni pred roztočmi.

Štepovanie
S kosoštrvorcovým alebo štvorcovým šte-
povaním ostáva výplň dlhodobo optimálne 
rozdelená.

Rôzne výplne

 Supersilikónové duté vlákna
Vďaka silikónu sú vlákna hladké a nezrážajú 
sa. Pravidelne sa rozložia v p rikrývke alebo 
vo vankúši.

 Prírodná výplň
Perie a p áperie zabezpečujú oporu tela a 
ponúkajú kvalitné prostredie pre spánok. 
Páperie umožňuje dobrú cirkuláciu vzduchu 

a absorbciu vlhkosti. K tomu robia prikrývky 
a vankúše mäkkými a pohodlnými. Perie má 
dvoj-dimenzionálnu štruktúru a vyššiu hmot-
nosť. Vďaka periu budú vankúše a prikrývky 
pevné a robustné.

Vankúše DREAM
Ľahká starostlivosť, hygienické a cenovo výhodné, 
optimálna alternatíva pre bežnú posteľnú výbavu. 
Kvalitu výplne a poťahu cítiť už na dotyk. Super 
silikónové duté vlákno sa postará o o dvedenie 
vlhkosti, je jednoduché na starostlivosť. Kárované 
štepovanie garantuje perfektné rozloženie výplne.
Výplň: 100 % polyesterové duté vlákno. Poťah: 
100 % polyesterové mikrovlákna. Pranie na 
60°C. Možnosť sušiť v sušičke.

Vankúše
DREAM, od

769

> Prikrývku DREAM nájdete na strane 65.

Poťah z mikrovlákna
Jednoduchá údržba

Naše vankúše a prikrývky zodpovedajú 
norme EN ISO 12952.

Prikrývky a vankúše 

DREAM vankúše
cm 30x50 40x40 40x60 40x80
výplň g 180 200 400 400

3 biela 10036745 10047815 10048158 10047813
ks € 7,69 7,69 8,79 10,99

DREAM vankúše valcový vankúš
cm 50x50 60x80 80x80 15x40
výplň g 350 600 800 270

3 biela 10036740 10045248 10045247 10071104
ks € 8,79 12,09 15,39 7,69
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Prešívaná prikrývka APOLLO
Táto prešívaná prikrývka vás rozmazná svojou 
komfortnosťou počas celého roka a za cenu, ktorá 
nechá pokojne spať aj vašich hostí. Pri normálnej 
spacej teplote a normálnych teplotných potrebách 
je optimálnym výberom počas celého roka. Výplň z 
bieleho páperia a peria 1. triedy. Poťah je z jemnej 
bavlnenej tkaniny so saténovým lemom. Mäkký a 
príjemný na dotyk. NOMITE sypkovina odolná voči 
roztočom. Prikrývka sa dá prať na 60°C a je možné 
ju sušiť v sušičke. Pre maximálnu hygienu. Pápe-
rová prikrývka sa dodáva v praktickom vrecúšku.
Výplň prikrývka: 60% biele páperie, 40% biele 
perie. Poťah prikrývka: 100% bavlna, jemná 
bavlnená tkanina. 60° pranie, potrebné sušiť v 
sušičke. Nepoužívať chlór.  

APOLLO 1  prešívaná prikrývka
cm 135x200 155x220 220x240

výplň g 740 930 1450
biela 10046433 10046434 10003150
ks € 98,99 152,90 253,00

Prešívaná prikrývka HYPNO
Mäkučká prikrývka zo 100% páperia. Výplň z 
bieleho páperia a peria 1. triedy. Prikrývka: 100% 
páperie – vankúš 60% páperie a 40% perie. Jed-
notlivé prešívané štvorce majú hrúbku 2 cm a za-
braňujú šmýkaniu náplne. Tak nevznikne žiadne 
chladné miesto a teplo sa rovnomerne rozdelí. 
Poťah – jemný páperový batist. Úžasne mäkké a
príjemné na dotyk. NOMITE sýpkovina odolná vo-
či roztočom. Prikrývka a vankúše sa dajú prať na 
60°C a sú určené aj pre alergikov. Kvalitná pápe-
rová prikrývka a vankúš sa dodávajú v praktickom 
vrecúšku. Nemecká kvalita.
Výplň prikrývky: 100% biele páperie. Poťah 
prikrývky: 100% bavlna, jemný páperový ba-
tist. 60° pranie. Možné sušiť v sušičke. Možné 
používať aj v lete.

HYPNO 2  prešívaná prikrývka celoročné použitie
cm 135x200 155x220

výplň g 690 870
biela 10067440 10067441
ks € 163,90 229,90

HYPNO 2  prešívaná prikrývka celoročné použitie
cm 240x220

výplň g 1470
biela 10068173
ks € 328,90

HYPNO 2  prešívaná prikrývka použitie v lete
cm 135x200 155x220

výplň g 240 300
biela 10088009 10088010
ks € 98,99 141,90

Prešívaná prikrývka 
APOLLO, od

9899

Prešívaná prikrývka
HYPNO, od

 16390

Kvatitná výplň zo 100 % páperia
Optimálna výplň pre kvalitný spánok
Vhodná pre alergikov s Nomite  
certifikátom

Prírodná výplň negarantuje len autenticitu a objem, ale aj opti-
málne podopiera telo a stará sa o príjemné prostredie na spa-
nie. Výplň pozostáva výhradne z kačacieho páperia alebo kom-
binácie páperia a peria. Páperie zabezpečuje ľahkosť a objem. 
Pretože páperie je zriedkavejšie ako perie, je čistá páperová 
prikrývka ojedinelým produktom. Perie dodáva prikrývke trvác-

nosť. Čím vyšší je podiel peria, tým trvácnejšia je prikrývka. A 
čím je vyšší podiel páperia, tým je prikrývka mäkšia. Prikrývky 
s prírodnou výplňou je možné prať v práčke. Okrem toho sa od-
porúča prikrývky pravidelne natriasať, aby bolo perie a páperie 
rovnomerne rozložené.

Prírodná výplň

Ideálna počas celého roka
60 % páperie a 40 % perie 
Vhodná pre alergikov s Nomite  
certifikátom
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Prešívaná prikrývka PROFIWASH
Vhodná pre prevádzky s najnáročnejšími hygienic-
kými požiadavkami. Prikrývka zodpovedá kvalita-
tívnym štandardom práčovní a hotelových zaria-
dení. Odporúčame aj pre alegrikov, prikrývku je 
možné prať na 95°C. Dostupná aj detská veľkosť.
Výplň: 100 % polyesterové super silikónové 
duté vlákno. Poťah: 65 % polyester,  
35 % bavlna. 95° pranie, možné sušiť v sušič-
ke a chemicky čistiť.

YUKON 4  prešívaná prikrývka detská prikrýv-
ka

cm 135x200 155x220 100x135

výplň g 1000 1200 500
biela  10036193 10036195 10028513
ks € 43,99 60,49 27,49

Prešívaná prikrývka
PROFIWASH, od

 4399

Možné vyvárať
Možné chemicky čistiť

Prešívaná prikrývka DREAM
Biela prikrývka z mikro vlákien za super cenu! Ľah-
ko sa ošetruje, je hygienická a cenovo výhodná. 
Optimálna alternatíva do hotela. Výplň a poťah sú 
citeľne kvalitnejšie. Duté vlákno zabezpečí odvá-
dzanie vlhkosti, ľahko sa ošetruje. Kárované štepo-
vanie zaručuje optimálne rozloženie výplne. 
Výplň: 100 % polyesterové duté vlákna, poťah: 
100 % polyester. 95° pranie, možné sušiť v su-
šičke a chemicky čistiť. 

DREAM 3  prešívaná prikrývka
cm 135x200 155x220

výplň g 1000 1200
biela  10045246 10036187
ks € 32,99 43,99

DREAM 3  prešívaná prikrývka
cm 155x200 220x240

výplň g 1100 1950
biela  10036186 10016078
ks € 38,49 54,99

Prešívaná prikrývka
DREAM, od

 3299

Jednoduchá údržba 
Dobrý transport vlhkosti

Prešívaná prikrývka YUKON
Biela prikrývka z mikro vlákien za super cenu! Ľah-
ko sa ošetruje, je hygienická a cenovo výhodná. 
Optimálna alternatíva do hotela. Výplň a poťah sú 
citeľne kvalitnejšie. Duté vlákno zabezpečí odvá-
dzanie vlhkosti, ľahko sa ošetruje. Kárované štepo-
vanie zaručuje optimálne rozloženie výplne.
Výplň: 100 % polyesterové super silikónové 
duté vlákno. Poťah: 100% bavlnený satén, 
biely, lesklý. 60° pranie, možné sušiť v sušičke 
a chemicky čistiť, nepoužívať chlór.

PROFIWASH 5  prešívaná prikrývka
cm 135x200 155x200 155x220

výplň g 1200 1400 1500
biela  10047803  10036236 10047804
ks € 54,99 65,99 76,99

Prešívaná prikrývka
YUKON, od

5499

Priedušná 
Veľký objem
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Masívne drevo

Masívne drevo

Servírovací podnos 
FLAVIO 3-dielny

 6599

Podnos ORPHEO
Nadčasový dubový podnos ORPHEO je dobrou voľbou vo všetkých baroch
alebo hoteloch. V troch rôznych veľkostiach s bielou alebo čiernou spodnou 
časťou, s bočnými úchytkami. Veľmi jednoduchý na údržbu, stačí utrieť vlhkou 
handričkou.
Materiál: lakovaný dub. Nevhodný do umývačky!

ORPHEO
d x š x v v cm

obj. číslo
dub/biela

obj. číslo
dub/čierna

ks  
€

30x18x5,5 4  10006229 10006232 32,99
40x25x5,5 10006230 5  10006233 43,99
50x31x5,5 6  10006231 10006234 54,99

Podnos SELENO
S podnosmi SELENO naservírujete vašim hosťom jedlo a nápoje obzvlášť štý-
lovo a čisto. Vedľa rovného, jednoduchého tvaru a dvoch bočných úchytiek,
prekvapí podnos hlavne dizajnom vo výzore kože alebo ľanu v hnedej alebo 
čiernej farbe.
Materiál: drevo, poťah: 100 % polyester. Nevhodný do umývačky!

SELENO
d x š x v v cm

obj. číslo
čierna

obj. číslo
hnedá

ks  
€

vzhľad kože
40x25x5,5 7  10006221 10006222 54,99
52x35x5,5 8  10006227 10006228 65,99
vzhľad ľanu
40x25x5,5 10006223 10006224 54,99
52x35x5,5 10006226 9  10006225 65,99

Podnos 
SELENO, od

 5499

>Izolačnú konvicu IZOTERMA nájdete na www.palazzo.sk. 

> Šálku na kávu PALLAIS nájdete na www.palazzo.sk.

Servírovací podnos FLAVIO
Tento servírovací podnos z masívneho dreva v čiernej, dubovej alebo dubovej
morenej farbe, pozostáva z troch dielov: veľkého podnosu so zaoblenými 
rohmi, mini podnosu, napr. na dve šálky, ktorý sa dá perfektne zasunúť do 
veľkého podnosu a z elementu so štyrmi malými, rôzne veľkými priečinkami, 
ktoré môžu slúžiť na cukor, čajový sáčok alebo špáradlá.
Materiál: dub prírodný alebo morený. Nevhodný do umývačky!

FLAVIO 
3-dielny

veľký podnos
 d x š x v cm

malý podnos
 d x š x v cm

box 
d x š x v cm

obj. číslo set 
€

1 dub prírodný 41x30,8x2,8 28,6x15,5x1,8 28,6x6,8x6 10051315 65,99
2 dub morený 41x30,8x2,8 28,6x15,5x1,8 28,6x6,8x6 10051316 65,99
3 čierna 41x30,8x2,8 28,6x15,5x1,8 28,6x6,8x6 10051314 65,99

Podnos
ORPHEO, od

3299

Vzhľad kože alebo ľanu 
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Servírovacie podnosy COMO
Z melamínu. Jednoduchý dizajn a pevné vyhotovenie. Ideálne sa hodí k rôznym 
štýlom vašich hotelových izieb.
Materiál: melamín. Vhodné do umývačky! Odolné voči špine a škra-
bancom! Možnosť personalizácie!

COMO d x š x v
v cm

obj. číslo
slonová kosť

obj. číslo
čierna

ks
€

Podnos
hlavný podnos 37,7x27,8x2,5 10  10049555 11  10049546 20,89
prídavný podnos 29,5x15x2 12  10049557 13  10049548 8,79
Podnos s priečinkami
4 priečinky 15,2x11,5x4,9 10049559 14  10049550 4,94
5 priečinkov 21,5x11,4x4,9 15  10049558 16  10049549 6,59

Podnos 
AMINA

 2089

Podnos 
EBEO, od

2749

Podnos EBEO
V každom modernom a nadčasovom prostredí spĺňajú svoje úlohy pekné a 
praktické podnosy v troch veľkostiach. S bočnými úchytkami pre lepšie dr-
žanie.
Materiál: melamín. Vhodný do umývačky!

EBEO
d x š x v v cm

obj. číslo
biela

obj. číslo
čierna

ks  
€

33x26x4    10006340 17  10006339 27,49
43x29x4,5 18  10006342    10006341 32,99
53,5x34,5x5,5    10006344 19  10006343 38,49

Hlavný podnos

COMO

 2089

>  Rýchlovarnú konvicu RIZZA nájdete na str. 68.

> Izolačnú konvicu IZOTERMA nájdete na www.palazzo.sk.

>  Šálky ALLEGRI COLORI nájdete na www.palazzo.sk.

Podnosy AMINA
Ideálne melamínové podnosy pre izbový servis. Podnosy sú odolné voči UV 
žiareniu, poškriabaniu a fľakom. Podnosy sú výborné na každodenné použitie, 
vhodné do umývačky, stohovateľné. Odporúčame pred stohovaním vysušiť. 
Ďalšie veľkosti nájdete na www.palazzo.sk.
Materiál: melamín. Vhodné do umývačky! Možnosť personalizácie!

AMINA d x š x v v cm obj. číslo ks €

20 biela 60x40x1,5 10045094 20,89
21 čierna 60x40x1,5 10045095 20,89
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Príručný stolík ESMA
Konštrukcia je z masívneho dreva, dosky sú potiahnuté vrstvou melamínu 
a sú odolné voči poškriabaniu. Stôl má 4 otočné kolieska a dobre sa s ním 
manipuluje. Na 2 kolieskach sú brzdy. 
Materiál: masívny morený buk. 4 otočné kolieska, 2 kolieska s brzdami! 
Povrch s melamínovou vrstvou!

ESMA*
š x h x v v cm 71x46x80
odstup medzi policami 45 cm

1 čerešňa 10094792
2 wenge 10094793

ks € 225,50
* Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.

Príručný stolík  
ESMA

22550

Rýchlovarná konvica  
TISANA

3299

Rýchlovarná konvica TISANA
Vďaka separátnej časti s integrovaným káblom je táto rýchlovarná konvica
odnímateľná bez káblu. Výlevka so sitkom, vyklápateľný vrchnák s b ez-
pečnostným uzáverom garantujú bezpečné používanie. Obojstranný vodný 
stĺpec. 2 roky záruka.
Materiál: umelá hmota. Navinutý kábel. Výkon cca. 1000 W. Objem 1 l.

TISANA
š x h x v v cm 20x13,5x21,4
obsah v l 1
príkon 1000W/230 V
farba biela

4 obj. číslo 10081560
ks € 32,99

Rýchlovarná konvica 

4949

Rýchlovarná konvica
Rýchlovarná konvica s kvalitným nehrdzavejúcim nerezovým povrchom, 
izolovanou umelohmotnou rúčkou, protišmykovými gumovými nožičkami, 
výlevkou so sitkom a nerezovým vrchnákom. Praktická a pohodlná obslu-
ha jednou rukou. Bezpečné používanie a obsluha: ochrana proti prehriatiu, 
ochrana proti opareniu, integrovaná ochrana prstov na vrchnáku, vypínač 
s kontrolným svetlom. Jednoduché čistenie vďaka vyklápaciemu vrchná-
ku. Objemová stupnica k pohodlnému odčítaniu množstva vody. 360° cen-
tral-cordless-system: konvicu je možné na podstavec umiestniť akokoľvek 
otočenú. 2 roky záruka.
Materiál: nehrdzavejúca nerez oceľ.
Navinutý kábel. Výkon: cca. 2200 W. Objem cca. 1,0 l. 

Rýchlovarná konvica
š x h x v v cm 19x14x20,5
obsah v l 1
príkon 2200 W / 220-240 V

3 obj. číslo 30014605
ks € 49,49 

Rýchlovarná konvica
RIZZA

2089

Masívne drevo 
Maximálna nosnosť 40 kg

Rýchlovarná konvica RIZZA
Táto rýchlovarná konvica je vďaka separátnej časti s integrovaným káblom 
odnímateľná bez káblu. Vrchnák je opatrený bezpečnostným uzáverom, kon-
vica má ochranu proti prehriatiu. Obojstranný vodný stĺpec. 2 roky záruka.
Materiál: umelá hmota. Navinutý kábel. Výkon cca. 1000 W. Objem 1 l.

RIZZA obsah v l obj. číslo ks €

príkon 230 V/1000 W, š x h x v 18x13x23 cm
5 béžová 1 10081363 20,89
6 čierna 1 10081441 20,89
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Kôš na papier

1649

Tichý
Automatické rozmrazovanie 

Izbový trezor  
SECURO, od

 13090

Minibar, od

21890

Izbový trezor SECURO
S týmto trezorom neponúknete vašim hosťom len viac komfortu a bezpeč-
nosti, ale aj dobrú kvalitu z pálenej ocele. Dôležitá je jednoduchá obsluha. 
Pre prípad núdze sú k dispozícii 2 kľúče. Trezor o veľkosti 44,5x38x20 ponúka 
dostatok miesta pre laptopy do 15 palcov a väčší trezor o veľkosti 40x41x19,5 
pre laptopy do 17 palcov. Dierovanie pre upevnenie sa nachádza na zadnej 
stene a taktiež aj na spodnej stene, upevňujúci materiál je súčasťou produktu. 
Batérie nie sú súčasťou balenia. S LED-displejom.

Kôš na papier 
s nerezovou 
obručou

2309

Veľký displej 

Minibar
Hotelový minibar je vďaka modernej technike nehlučný, dobre izolovaný a 
udrží nápoje pre vašich hostí studené. Súčasťou vybavenia je automatické 
rozmrazenie a vnútorné osvetlenie (LED-svetlo). Dodáva sa vrátane 1 roštu 
a 2 priečinkov na dvere. Bez freónov. Možnosť meniť zarážku dverí! Možnosť
nastaviť teplotu od cca. 3°-12° C! 2 roky záruka.

Minibar 7

š x h x v v cm 38,4x41,2x52,2 40,1x45,3x55,4
obsah v l 26 36
príkon 0,065 kW/220–240 V 0,065 kW/220–240 V
energetická trieda D D
farba čierna čierna
hmotnosť v kg 13,5 14,5
obj. číslo 10040281 10080281
ks € 218,90 240,90

Kôš na papier s nerezovou obručou
Kôš z pevného ABS-plastu s nerezovou obručou. Nie je ohňovzdorný.

Papierkorb obsah v l Ø x v v cm obj. číslo ks €

11 čierna 6,4 19,4x25 10029481 23,09
12 šedá 6,4 19,4x25 10029806 23,09

Kôš na papier
Kôš na papier z ocele. S odnímateľnou plastovou nádobou. Nie je ohňovzdor-
ný.

Kôš na papier obsah v l Ø x v v cm obj. číslo ks €

10 strieborný 8 l / vedierko 5 l 20,6x27 10006090 16,49

SECURO 8  obsah 21 l 9  obsah 28 l
d x š x v v cm vonkajší 44,5x38x20 40x41x19,5
d x š x v v cm vnútorný 43,2x32,5x19 38,7x35,5x18,5
vhodný pre laptopy 15" laptopy 17"
batérie 4xAA-6-V 4xAA-6-V
farba čierna čierna
hmotnosť v kg 15,7 15,2
obj. číslo 30001727 30001726
ks € 130,90 141,90
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Vešiak na šaty 
PERCIO, od

329

Vešiaky na šaty
V rôznych vyhotoveniach. Kovový krúžok pri vešiakoch s poistkou proti krá-
deži má Ø 38 mm.
Materiál: drevo.
Možnosť personalizácie vlastným logom!

Vešiaky na šaty obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks  
€

s protišmykovou tyčkou – dxv 44,5x23 cm
6 prírodná 10081900 24 31,44 1,31
7 mahagónová 10081909 24 36,72 1,53
8 šedá – soft touch 10081904 12 27,60 2,30
9 čierna – soft touch 10081906 12 27,60 2,30

s protišmykovou tyčkou a poistkou proti krádeži– 
dxv 44,5x27 cm
10 prírodná 10081901 12 17,04 1,42
11 mahagónová 10081910 12 19,68 1,64
12 šedá – soft touch 10081905 12 28,92 2,41
13 čierna – soft touch 10081907 12 28,92 2,41

Exkluzívny dizajn

Vešiaky na šaty PERCIO
Naozaj dobrý servis spočíva v detailoch. Najlepším príkladom sú naše kvalitné
vešiaky na šaty PERCIO. Vo farbách šedohnedá a antracitová s miestom pre 
zavesenie nohavíc a 2 hákmi na zavesenie sukne. Hák na zavesenie striebor-
nej farby pri verzii bez poistky má Ø 37 mm. Pri verzii s poistkou proti krádeži 
Ø 32 mm (závesné háky produkt 5  je potrebné objednať zvlášť).
Materiál: umelá hmota.

Náhradný krúžok,  
6ks balenie 

150

PERCIO dxv v 
cm

obj. číslo ks v 
bal.

balenie 
€

=ks 
€

antracitová
1 bez poistky proti krádeži 45,5x16,7 30001416 12 39,48 3,29
2 s poistkou proti krádeži 45,5x17,9 30001417 12 39,48 3,29

šedohnedá
3 bez poistky proti krádeži 45,5x16,7 30001418 12 39,48 3,29
4 s poistkou proti krádeži 45,5x17,9 30001419 12 39,48 3,29

závesné háky pre vešiaky s poistkou (určite doobjednať )
5 pasujú pre obj. číslo 30001417 a 

30001419 Ø 3,2 30001420 12 13,08 1,09

Soft touch povrch
8 , 9 , 12 , 13

Vešiak na šaty 
od

 131

Vešiaky na šaty obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks  
€

s drôtenou tyčkou a 2 štipcami – dxv 44,5x27 cm
14 prírodná 10081902 12 22,32 1,86
15 mahagónová 10081911 12 24,96 2,08
s drôtenou tyčkou, 2 štipcami a poistkou proti krádeži – 
dxv 44,5x31 cm
16 prírodná 10081903 12 23,64 1,97
17 mahagónová 10081912 12 26,28 2,19
náhradný krúžok,  
pasuje pre obj. číslo 10081901, 10081903, 10081905, 10081907, 10081910, 10081912
18 10081908 6 1,50 –
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Stojan na kufre 
VALIGIA

5169

Masívne drevo
Sklápací

Stojan na kufre
CASEA

3629

Exkluzívny dizajn
Sklápací
Neničí podlahy 
S ochranou steny

Sklápací

Stojan na kufre 
BAGAGIO

 9899

Stojan na kufre VALIGIA
Z brezového dreva, neodmysliteľná súčasť každej hotelovej izby. S pevnými 
čiernymi popruhmi a sklápacím mechanizmom. Nosnosť do 50 kg.

VALIGIA š x h x v v cm obj. číslo ks €

hmotnosť 2,5 kg
22 čerešňa 65x36x51 10089439 51,69
23 mahagón 65x36x51 10089440 51,69
24 orech 65x36x51 10089441 51,69

Stojan na kufre CASEA
Z ocelovej konštrukcie, nevyhnutné v každej hosťovskej izbe. S odolnými čier-
nymi popruhmi, sklápacie, šetria miesto. Nosnosť do 50 kg.

CASEA š x h x v v cm obj. číslo ks €

hmotnosť 2,2 kg
25 chrómovaná lesklá 56x68x53 10091900 36,29
26 čierna 56x68x53 10094601 36,29

Stojan na kufre BAGAGIO
Stabilný stojan na kufre BAGAGIO je zhotovený z nerez ocele s koženkovými
pruhmi. Nosnosť 50 kg, dá sa prakticky zaklapnúť, chráni vaše steny, aj podla-
hy.

BAGAGIO š x h x v v cm obj. číslo ks €

20 nerez oceľ s hnedými popruhmi 46x70x64,5 10006572 98,99
21 nerez oceľ s antracitovými popruhmi 46x70x64,5 10006573 98,99
22 antracitová prášková farba s antracitový-

mi popruhmi 46x70x64,5 10006574 98,99
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Čistič na topánky

8799

Tabuľka na dvere 
5ks balenie 

715

Tabuľka na dvere

219

Tabuľka na dvere 
10ks balenie 

550

Stojan na stôl 
10ks balenie 

530

Stojan na stôl

571

Stojan na stôl
Stojan na stôl z e loxovaného hliníka s d iskrétnym a nenásilným pokynom 
pre vašich hostí. Stabilný stojan s hrúbkou materiálu 4 mm a obojstranným 
gravírom.
Materiál: eloxovaný hliník.

Stojan na stôl obj. číslo ks €

6 šxv 5x4 cm 10044091 5,71

predná 
strana

predná 
strana

predná 
strana

predná 
strana

predná 
strana

predná strana

zadná 
strana

zadná 
strana

zadná 
strana

zadná 
strana

zadná 
strana

zadná strana

Stojan na stôl
Všestranné použitie v priestore. Stojanček má nápis v 3 rôznych jazykoch
(D/GB/F).
Materiál: papier.

Stojan na stôl šxv v cm obj. číslo ks v bal. balenie €

7 11,1x5,5 10053079 10 5,30

Tabuľka na dvere
Z kartónu. Obojstranná v 4 jazykoch (GB/D/F/ES) s nápisom (PROSÍM NERU-
ŠIŤ/ PROSÍM VYČISTIŤ IZBU). Dostupná v 2 rôznych formátoch a dizajnoch,
vhodných k štýlu vášho hotela.
Materiál: kartón.

Tabuľka na dvere d x š v cm obj. číslo ks v bal. balenie €

4 hranatá 23,8x7,8 10053077 10 5,50
5 oblá 24x8,4 10053076 10 5,50

Tabuľka na dvere
Z koženky. Obojstranná v 4 j azykoch (GB/D/F/ES) s nápisom (PROSÍM NE-
RUŠIŤ/ PROSÍM VYČISTIŤ IZBU).
Materiál: koženka.

Tabuľka na dvere d x š v cm obj. číslo ks v bal. balenie €

1 hnedá 24x8 10053005 5 7,15
2 šedá 24x8 10053004 5 7,15
3 bordová/zelená 24x8 10053006 5 7,15

Tabuľka na dvere
Z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele 18/10. Ideálne sa hodia na označenie
dvier. Zadná strana je celá samolepiaca - jednoduché a rýchle nalepenie.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10.

Tabuľka na dvere Ø v cm obj. číslo ks €

8 Páni 7,4 10049907 2,19
9 Dámy 7,4 10049908 2,19

10 Dámy/Páni 7,4 10049909 2,19
11 Invalidi 7,4 10049927 2,19
12 Zákaz fajčiť 7,4 10049928 2,19

Čistič na topánky
S týmto elektrickým čističom na topánky ponúkate vašim hosťom užitočný 
servis, ktorí radi využijú. Vďaka svojej kompaktnosti si nájde svoje miesto vša-
de. Zapína a vypína sa pomocou pedála. Má vyberateľnú gumovú podložku,
ktorá zachytáva špinu. 2 roky záruka.
Zapínanie a vypínanie nohou!

Čistič na topánky 13

š x h x v v cm 40x24x25,8
kefy Ø x š v cm 14x5,3
príkon 0,12 kW/230 V
hmotnosť v kg 7
obj. číslo 10081364
ks € 87,99

krém na topánky obj. číslo ks €
bezfarebný, 1 l 10093364 32,99

náhradné kefy obj. číslo ks €
kefa na predčistenie 10093224 10,99
čistiaca kefa 10093225 10,99
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Príslušenstvo

Rýchle dodanie  
tovaru

Navštívte nás na webe 
www.palazzo.sk

Volajte na 
+421 2 20 70 70 70www.palazzo.sk

Vysávač

21890

Rohožka, od

2529
Vysoko savé 
Protišmykové 

Integrovaný držiak dáždnikov
Masívne drevo

Vešiak na šaty  
APENDIO, od

 31790

Vešiak na šaty  
YARA

 9899

Vešiak na šaty APENDIO
Vešiak je stabilný vďaka spodnej časti z ocele. 20 
hákov z nerez ocele ponúka dostatok miesta pre 
vašich hostí. Vešiak má aj miesto na odkladanie 
dáždnikov. Kombinácia kvalitného dubového dre-
va a nerez ocele vytvára pekný kontrast.
Materiál: dub prírodný alebo morený na taba-
kovú, kombinovaný s nerez oceľou. 

APENDIO obj. číslo ks €

š x h x v 50x50x180 cm, hmotnosť 32 kg
15 dub prírodný 30001698 317,90
16 dub tabakový 30001699 328,90

Vešiak na šaty YARA
Stabilný, praktický a zároveň pútavý. Kvalitne vy-
hotovený, morený a lakovaný z bukového dreva. 
Tento kus nábytku doručíme v 3 častiach – montáž 
je jednoduchá!
Materiál: masívny morený buk.
YARA š x h x v

v cm
obj. číslo ks

€
hmotnosť 4,5 kg
14 orech tmavý 43x40x184 10090225 98,99

Rohožky
Rohožky s polypropylénovým povrchom zaručia čistý vchod. Zadná strana
je potiahnutá gumou a je absolútne protišmyková. Ďalšie farby nájdete na 
www.palazzo.sk.
Materiál: 100 % polypropylén. Pranie na 30° C. Ľahké čistenie pomo-
cou vysávača. Protišmyková! Iba do interiéru a krytého exteriéru!

Rohožky obj. číslo 
60x90 cm

obj. číslo 
90x120 cm

obj. číslo 
120x180 cm

obj. číslo 
120x300 cm

17 červená 10027064 10027065 10027066 –
18 bordová 20090706 20090709 20090713 –
19 šedá 20090395 20090396 20090711 20090399
ks € 25,29 43,99 70,39 126,50

Vysávač
S plastovým obalom. Dodáva sa s pochrómovanou oceľovou rúrou a širokým
príslušenstvom. Vysávať iba suché veci. Objednajte si hneď aj 10 kusové ba-
lenie sáčkov. 2 roky záruka.
Odsávací filter! Záves na kábel! Elektronický ukazovateľ na výmenu-
sáčku! Zapínanie a vypínanie nohou!

Vysávač 20

š x h x v v cm 34x41x39
príkon 1,2 kW/230–240 V
hmotnosť 7 kg
objem sáčka v l 6
hlučnosť v dB 61
dĺžka trubice v m 2,20
dĺžka kábla v m 9,50
obj. číslo 10081154
ks € 218,90

Sáčky do vysávača
ks v bal. 10
obj. číslo 10081156
balenie € 14,20
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VŠEOBECNÉ obchodné podmienky

Naša ponuka je určená predovšetkým pre právnické osoby podnikajúce v oblasti 
gastronómie.

 1.  Všetky ceny v tomto katalógu sú uvádzané v EUR bez DPH.

 2.  Spôsob platby – môžete si vybrať z týchto možností – na dobierku, v hotovosti pri 
prebratí tovaru alebo prevodom (ešte pred dodaním tovaru).

 3.  Dodanie tovaru: objednávky sa uzatvárajú vždy v pondelok o 12:00 hod., tovar 
je následne doručený do 5 pracovných dní za predpokladu dostupnosti tovaru a 
bonity. (Výnimky: víkendy a sviatky, zhotovenia na objednávku).

 4.  Pri objednávke do 1000 EUR bez DPH účtujeme príplatok za balné, dopravu, pois-
tenie a poštovné. Výška príplatku sa odvíja od celkovej hmotnosti zásielky. Bližšie 
informácie nájdete na webovej stránke www.palazzo.sk. Pri nákupe v hodnote nad 
1000 EUR bez DPH neúčtujeme žiadne príplatky. Cena prepravy pri objednávkach 
nábytku sa ráta samostatne podľa celkového paletového množstva.

 5.  S našimi obchodnými a dodacími podmienkami súhlasíte automaticky zaslaním 
objednávky.

 6.  Nakupujete bez rizika, pretože pri každej objednávke máte plné právo na vrátenie 
tovaru do 14 dní. Výnimkou je len tovar s výšivkami, objednávka na mieru, ako 
aj použitý produkt. Neporušené dodanie sa overuje v prítomnosti doručovateľa. 
Nedostatky zaznačte do potvrdenia o dodaní spolu s podpisom doručovateľa.

 7.  Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti GASTRO 
PALAZZO s.r.o..

 8.  S publikáciou tejto ponuky strácajú platnosť všetky predchádzajúce údaje o cenách.

 9.  Miestom plnenia je Bratislava. Prípadné upomienkové pojednávania prislúchajú 
okresnému súdu v Bratislave.

10.  Právo na nepresnosti a tlačové chyby vyhradené.
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JOBELINE kolekcia 2018 – Životný štýl so všestrannosťou a radosťou z kombinácií! 
Kto chce očariť svojich hostí, nehľadá kompromisy.
Buďte Hip s JOBELINE!

Oblečenie pre gastronómiu, hotelierstvo a catering
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Väčší obsah pre viac luxusu
Bez obsahu parabénov
S extraktom z rias (Laminaria digitata)

Šampón, 50 ml 
V-TOUCH SILKY WHITE

 070

> Hotelovú kozmetiku V-TOUCH SILKY WHITE nájdete na str. 6.

www.palazzo.sk

Telefón: +421 2 20 70 70 70
E-mail: info@palazzo.sk

 
  GASTRO PALAZZO, s.r.o.
Galvaniho 2/A | 82104 Bratislava  
Slovenská republika

Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH.
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