
Finest German Bedding since 1854

OFERTA HOTELOWA



Kołdra Paradies Hotel Basic 135x200

Kołdra Paradies wypełniona jest wysokiej jakości włóknem Paradies 
Fill Comfort opracowanym dzięki unikalnej 

technologii High-Loft. Specjalne „puste” włókno jest miękkie i puszyste oraz 
gwarantuje dobrą cyrkulację powietrza dla zapewnienia komfortowego, 

suchego klimatu snu.

Tkanina: 65% polyester, 35% cotton
Wypełnienie: 100% polyester
Waga wypełnienia: 220g/m2
Opakowanie: worek foliowy

Cena: 85,90 zł netto *
Minimalna ilość zamówienia - 100 szt.

Poduszka Paradies Hotel Basic 50x70
Poduszki syntetyczne wypełnione są łatwym w pielęgnacji włóknem 

kulkowym, trwale zachowującym puszystość. Poduszki te oprócz bardzo 
dobrego wspierania głowy i karku, mają wiele specjalnych dodatków i 
funkcji, takich jak uszlachetniona tkanina plamoodporna, optymalna 

cyrkulacja powietrza oraz szybkie odprowadzanie wilgoci. Zamek 
błyskawiczy umożliwia regenerację ilości wypełnienia zgodnie z 

indywidyalnymi potrzebami.
Tkanina: 100% cotton, Oeko-Tex II

Wypełnienie: 100% polyester �bre balls
Waga wypełnienia: 625g/m2
Opakowanie: worek foliowy

Cena: 33,90 zł netto *
Minimalna ilość zamówienia - 105 szt.

* bez kosztów transportu

Od ponad 160 lat mieszcząca się nad dolnym Renem w Neukirchen-Vluyn, pielęgnująca 
tradycje rodzinne �rma Paradies z wielką starannością i znawstwem produkuje wysokiej 

jakości pościel. Na bazie doświadczenia przez pięć pokoleń powstał bardzo szeroki asorty-
ment produktów - od kołder i poduszek w różnym zestawieniu tkanin wierzchnich i wypeł-

nień, poprzez materace i stelaże drewniane, aż po liczne produkty, które zadbają o to, by 
Twój sen był zdrowy i spokojny, a tym samym życie przyjemniejsze.

Marka Paradies ®, o�cjalnie zarejestrowana w 1903 roku, należy do najstarszych 
niemieckich znaków towarowych i jest dziś znana oraz zastrzeżona w Europie i poza jej 

granicami. 

Najważniesze dla nas kwestie to:

•Stosowanie odpowiednich surowców i materiałów przy produkcji towarów Paradies.

•Doświadczenie i kompetencje pozwalające na taki dobór materiałów, by połączenie 
wypełnienia i tkaniny wierzchniej było optymalne

•Dbałość o szczegóły, zarówno w samej koncepcji, jak i wykonaniu produktów.

•Dążenie do innowacji, którego odzwierciedleniem jest stosowanie najnowocześniejszych 
materiałów do wypełnień oraz optymalnej techniki obrobki.

•Poczucie odpowiedzialności za człowieka i środowisko naturalne, które gwarantuje, że 
produkty �rmy Paradies są zarówno przyjazne człowiekowi, jak i ekologiczne.

Nowoczesne zarządzanie jakością także w przyszłości zapewni wysoki standard produktów 
Paradies, które zna i ceni większość Niemców i które zdobywają uznanie coraz większej 
ilości klientów na całym świecie.

                      Paradies GmbH

Generalny dystrybutor w Polsce:
Studio K Sp. z o.o

32-744 Łapczyca 535
tel. 575 123 454 , 575 123 453

biuro@studiok.info.pl
www.studiok.info.pl
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