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30 × 50 cm
300

50 × 90 cm
100

70 × 140 cm
50

2

1342

450 gr / m
1 buc / pc

Prosop 100% bumbac flaușat alb
Bath towel 100% cotton double twisted thread
30 × 50 cm
250

50 × 90 cm
350 gr / m2
XL
1 buc / pc

80

450 gr / m2
XL
1 buc / pc

70 × 140 cm

1352

600 gr / m2
1 buc / pc

Prosop 100% bumbac flaușat alb
Bath towel 100% cotton double twisted thread

40

1343-XL

10

Halat baie cu guler 100% bumbac flaușat alb
Bathrobe with collar, 100% cotton double twisted thread

sticluță plastic / plastic bottle
20 ml

0384-STI

500

Șampon de hotel
Hotel shampoo

plic / sachet
10 ml

0384-PLI

100

Set hotel 2
Hotel 2 set

Set hotel 1
Hotel 1 set

hârtie plisată / pleat-wrapped
15 gr

0383-15

500

500

Săpun de hotel
Hotel soap

Săpun de hotel
Hotel soap

0385

0386

4 bețișoare și 4 dischete
d
de bumbac
4 cotton buds and 4 cotton pads

0389

100

0383-10

500

Șampon de hotel
Hotel shampoo

4 bețișoare de bumbac / 4 cotton buds

0388

punguță / sachet
10 gr

100

Cască de duș în cutiuță de carton
Shower cap in carton box

1000

Set de cusut
Sewing kit
ambalate individual /
individually packed

ambalaj flow pack
transparent
duritate medium
1 buc

180 ml
25 pcs / buc

packed in flow pack
pac
transparent
medium
1 pc

0355

0882-BUR

100

Antifoane PRIMA
PRIMA Ear plugs

0362
500

Burete siliconat pentru
pantofi
Shoe sponge

Piepten
Comb

500

100

Periuță de dinți 17 cm
Hotel toothbrush, 17 cm

Pahare transparente de
unică folosință
Disposable PS transparent
glasses

11.5 × 26 cm
100 buc/pcs

în plic de celofan / packed in plastic bag
13 cm

1290-13

0504

1307

35

Pungi hârtie cerată de hotel pentru
tampoane igienice
Hotel paper bags for sanitary napkins

0883

40

500

Încălțător plastic
Plastic shoe horn

23.3 × 31.6 cm
15 × 31cm
10 × 18 cm

“Fișă anunțare sosire și plecare”
A5, 2 file hârtie autocopiativă, 100 seturi
A5 format, 2 files carbonpaper, 100 sets

0884

0246

100

Semn ”Nu deranjați!” / ”Aranjați camera!”
”Do not disturb!” / ”Clean the room!” sign

1312

100

Formular nepersonalizat
Registration form

38 cm
1 buc / pc

1335-C-HS

negru, maro
black, brown

Mapă meniu bar & restaurant
Restaurant menu cover

45 cm
1 buc / pc

38 cm
1 buc / pc

1335-A-HS

20

Umeraș plastic cu cârlig haine subțiri
Clothes Hanger, Plastic, with hook for
thin clothes

1336-C-MU

20

Umeraș plastic antifurt haine subțiri
Clothes Hanger, Plastic, anti-theft
hook for thin clothes

10

Umeraș lemn lăcuit cu cârlig universal
Clothes Hanger, Wooden, with universal hook

45 cm
1 buc / pc

42 cm
1 buc / pc

42 cm
1 buc / pc

1335-C-HG

10

1335-A-HG

10

Umeraș plastic cu cârlig haine groase
Clothes Hanger, Plastic, with hook for
thick clothes

1336-A-MU

10

Umeraș plastic antifurt haine groase
Clothes Hanger, Plastic, anti-theft
hook for thick clothes

10

Umeraș lemn lăcuit antifurt universal
Clothes Hanger, Wooden, anti-theft
universal hook
față PPSB, albi
PPSB, white

închis / close toe
închis / close toe

0387

deschis / open toe

1407

100

Papuci frotir cu talpă Eva
Terry cotton slippers

comozi și puternic absorbanți datorită texturii de frotir
comfortable and highly absorbant because of the terry cotton texture

100

Papuci hotel talpă Eva
Hotel slippers with Eva sole
interdeget, albi
interfingers, white

1 pereche / 1 pair
10.5 × 28 cm
100 gr/mp
2 buc. pungă / 2 pcs per bag

închis / close toe

0149

deschis / open toe

0967

500

Papuci PPSB - unică folosință
PPSB Disposable slippers

50 buc / pcs

cabinete medicale, clinici, laboratoare analiză
medical offices, clinics, laboratories of analysis

100

Papuci polistiren expandat
Expanded plastic slippers

0881

100

100 buc / pcs

Benzi igienice
WC hygiene strip paper

40 × 60 cm
alb / white
25 buc / pc

1428

1448

4

Pungă LDPE lenjerie murdară pentru hotel
LDPE Laundry bag for hotel

cearceaf / flat sheet - 170 × 240 cm
husă pilotă / duvet - 150 × 210 cm
2 fețe pernă / 2 pillowcases - 50 × 70 cm
alb / white
1 set pentru 1 persoană / 1 set for 1 person

cearceaf / flat sheet - 220 × 260 cm
husă pilotă / duvet - 180 × 210 cm
2 fețe pernă / 2 pillowcases - 50 × 70 cm
alb / white
1 set pentru 2 persoane / 1 set for 2 persons

10

Lenjerie de pat 100% bumbac
Bed bag linen 100% cotton
5 litri/liters
litri/l

2 straturi/layers
9.5 cm × 12 m
100% celuloză/cellulose

0534

12

Rolă hârtie igienică
Toilet tissue paper

150 buc/pcs
2 straturi/layers

1029

0837

6

Șervețele faciale cutie
Facial tissue in dispenser box

cu cheie
built in key & lock

cu cheie
built in key & lock

1 litru / liter
11.5 × 10 × 19 cm

1 litru / liter
12.5 × 6 × 20.5 cm

0775

litri/liters
5 litri/l

36

Dispenser INOX oglindă, pentru săpun
Soap dispenser

1001

1121

4

VIORA - Săpun lichid
VIORA Liquid soap

16

Dispenser INOX oglindă, pentru săpun
Soap dispenser, stainless steel mirror shine

24

VIORA - Săpun lichid spumă
VIORA Foam soap liquid

1.2 litri / liters
12 × 11.5 × 25 cm

0997

24

Dispenser spumă săpun cu cheie 1.2 litri
Foam soap dispenser, built in key & lock

Pozele prezentate în acest catalog au un caracter informativ și nu creează informații contractuale, întrucât designul produselor poate varia și pot exista diferențe între acestea și produsele existente la un moment dat în stoc!
Condiții – Prețurile: sunt în LEI fără TVA. Prețurile se pot schimba fără notificare prealabilă. Vă rugăm să solicitați oferta înainte de comandă. Reduceri importante: Comanda 500 lei – discount 6%, 1000 lei – discount 11%. 1500 lei – discount 15%.
Transportul este GRATUIT! (*în condițiile și termenele ofertei, pentru costuri de transport până la 8% din valoarea facturii, doar în localitățile Nemo Curier)

