The essence of guest care
UK/PL 2021

Serving the UK, Europe & beyond
Służymy pomocą w Wielkiej Brytanii, Europie i nie tylko

A leading provider of guest care facilities to hoteliers and the hospitality sector. Decotel have become a
preferred supplier to many of the leading hotel groups during our 60 year history.
Jeden z najlepszych dostawców usług obsługi gości dla branży hotelarskiej i turystycznej. Firma Decotel w
ciągu swojej 60-letniej historii stała się preferowanym dostawcą dla wielu wiodących grup hotelarskich.
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Innovation & design

Responding to the market’s needs with novel product solutions.

Innowacja i projektowanie

Odpowiadamy na potrzeby rynku za pomocą nowatorskich produktów.

Bespoke products

Over the years we have manufactured small batches of bespoke or
customised products in wood, veneered composites, acrylics and
polycarbonates. Talk to us with your ideas.

Produkty na zamówienie

Na przestrzeni lat wyprodukowaliśmy małe partie produktów na
zamówienie lub według projektu klienta, w drewnie, materiałach
fornirowanych, akrylach i poliwęglanach. Podziel się z nami swoimi
pomysłami.

Quality control/testing

We carry out thorough product testing and evaluations throughout
the production cycle, from raw materials to finished product to ensure
reliability and product conformity..

Kontrola/testowanie jakości

Przeprowadzamy dokładne testy i oceny produktów przez cały cykl
produkcji, od surowców aż po ukończony produkt, by dostarczyć
niezawodny produkt.

Certification

Our products are fully compliant with all European certifications and
directives including WEEE and the Forestry Stewardship Council.

Certyfikacja

Nasze produkty są zgodne ze wszystkimi europejskimi certyfikacjami
i dyrektywami, w tym dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i zaleceniami komisji FSC.
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Hotel Safes Sejfy hotelowe
Decotel Hotel Safes
Epsom Bedroom Safe CX00070

w Management & guest code with error blocking
w LED status display
w Motor driven twin locking bolts
w Uses 4 x AA cells with low level warning
w Reset and override key
w 485 x 200 x 375mm - 13kg
w Also available as left opening

Elgin Bedroom Safe CX00060

w 3 - 8 digit custom security code
w Solenoid operating system
w Uses 4 x AA cells
w Reset and override key
w 310 x 200 x 200mm - 5.5kg
w Also available as left opening

CEU Unit CX00100

Handheld electronic override and security audit for the
Epsom safe.

Eamont Office Safe CX00080

w Heavy fireproof vault safe
w Multi-walled body with foam concrete
w One way locking bolts
w One hour fire rating
w Electronic magnet drive locking
w 500 x 700 x 490mm - 108kg
w Also available as left opening
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Office Safe

Essential for GDPR compliance

Sejf biurowy

Sejfy hotelowe Decotel
Sejf do sypialni Epsom CX00070

Niezbędny do zgodności z RODO

w Zarządzanie i kod gościa z blokadą błędu
w Wyświetlacz statusu LED
w Podwójne bolce z napędem
w Używa 4 baterii AA z ostrzeżeniem o niskim poziomie
mocy
w Klucz resetowania i sterowania ręcznego
w 485 x 200 x 375 mm – 13kg
w Dostępna również wersja otwierająca się w lewo

Urządzenie CEU CX00100

700mm

Sejf do sypialni Elgin CX00060

w 3–8 cyfrowy konfigurowalny kod zabezpieczający
w Elektromagnetyczny system operacyjny
w Używa 4 baterii AA
w Klucz resetowania i sterowania ręcznego
w 310 x 200 x 200 mm – 5.5kg
w Dostępna również wersja otwierająca się w lewo
Elektroniczna jednostka sterowania ręcznego i testowania
bezpieczeństwa dla sejfu Epsom.

Sejf biurowy Eamont CX00080

w Ciężki sejf ognioodporny
w Wielościenny korpus z pianobetonu
w Bolce jednokierunkowe
w Odporność ogniowa na jedną godzinę
w Elektroniczny zamek magnesowy
w 500 x 700 x 490mm – 108kg
w Dostępna również wersja otwierająca się w lewo
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Hotel Irons Żelazka hotelowe
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Decotel Hotel Irons

Decotel irons offer the performance and reliability
you demand: long lasting, safety compliant and
stylish designs.
Motion sensitive safety cut off
Adjustable temp gauge
On/Off indicator
360º power lead		
UK/EU plug option
3 metre power cable
220-240v 50hz

Elite Ceramic Steam Iron IC7

oz w

Wysokiej jakości ceramiczne
żelazko parowe IC7

w 1800 W
w Ceramiczna płytka podstawy
w Prasowanie parowe i na sucho
w Gumowy przewód HT
w Natrysk strumieniem pary wodnej
w Samoczyszczące
w Przeciwdziałanie osadowi i wyciekaniu
w 1,34 kg

Bezpieczne żelazko parowe IC6

s

w 1600 W
w Prasowanie parowe i na sucho
w Ceramiczna płytka podstawy
w Natrysk strumieniem pary wodnej
w Regulacja pary
w 0,85 kg

Bezpieczne suche żelazko IC5
8m

w Nieprzywierająca płytka postawy
w 1200 W
w 0,8 kg

Iron Cleaning Wand

Removes ugly stains and marks from
ceramic or steel sole plates to keep
guest irons looking brand new.
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Safety Dry Iron IC5

w 1200W w Non-stick sole plate
w 0.8kg
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Safety Steam Iron IC6

w 1600W
w Steam & dry ironing
w Ceramic sole plate
w Steam jet water spray
w Adjustable steam
w 0.85kg
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w 1800W			
w Ceramic sole plate
w Steam & dry ironing
w HT rubber cable
w Steam jet water spray
w Self cleaning
w Anti-calc/anti-drip
w 1.34kg

Żelazka hotelowe Decotel

Żelazka firmy Decotel oferują niezbędną wydajność
i niezawodność, wytrzymałość, zgodność z
wymogami bezpieczeństwa i stylowy wygląd.
Wyłącznik bezpieczeństwa z czujnikiem ruchu
Regulowany czujnik temperatury
Wskaźnik Wł./Wył.
Przewód zasilający 360º
Opcja wtyczki UK/EU
3-metrowy kabel zasilający
220–240 V 50 Hz

Sztyft do czyszczenia
żelazek

Usuwa brzydkie plamy i zabrudzenia
z ceramicznych lub stalowych płytek
podstaw, aby żelazka gości wyglądały
jak nowe.
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Ironing Centres Systemy prasowania
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Standard Ironing Board IB4
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Decotel Ironing Centres

Holds iron securely
Mocno trzyma żelazko
High temp rubber
protectors
Gumowe ochraniacze na
wysokie temperatury
Unique cable locking ring
Unikalny pierścień
blokujący kabel
Cable tidy
Bez bałaganu z kablami

Custom manufactured to our own specifications and
enhanced by continuous customer feedback, the
dedicated Decotel Ironing Centre packs in a range of
features to deliver the service and performance that
both you and your clients expect.
w Choice of three irons
w Ready to use
w Replacement covers
w 1 year guarantee
w Built-in storage cradle
w 3m cable
w Anti-theft cable lock
w Wardrobe hook
w Table size: 920 x 315mm
w Max height: 825mm
w Closed size: 1315 x 330 x 50mm

Dry Ironing Centre ICD3

Systemy prasowania Decotel

System prasowania Decotel zaprojektowano
z myślą o naszych własnych wymaganiach i
ulepszono na podstawie opinii klientów. Posiada
wybór funkcji dostarczających jakość usług i
wydajność, których wymagasz Ty i Twoi klienci.
w Trzy żelazka do wyboru
w Gotowe do użycia
w Zapasowe pokrowce
w 1 rok gwarancji
w Wbudowany pojemnik do przechowywania
w 3-metrowy kabel
w Blokada kabla zabezpieczająca przed kradzieżą
w Hak do szafy
w Wymiary deski: 920 x 315 mm
w Maksymalna wysokość: 825 mm
w Wymiary po złożeniu: 1315 x 330 x 50 mm

System prasowania na sucho ICD3

w Decotel Dry Iron IC5

w Suche żelazko Decotel IC5

Steam Ironing Centre ICD2

System prasowania parowego ICD2

w Decotel Steam Iron IC6

w Bezpieczne żelazko parowe IC6

Elite Ironing Centre ICD4

System prasowania wysokiej
jakości ICD4

w Decotel Elite Iron IC7

w Żelazko wysokiej jakości Decotel IC7

8m

s
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Guestroom Essentials Wyposażenie pokoju gościnnego
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Chrome Luggage Rack LS3

302

Chromowany stojak na bagaże LS3

Ø125

Ø150

880

523

485

720

845

w Wysokiej jakości konstrukcja ze stali chromowanej
w Wzmocnione czarne pasy
w 685 x 475 x 720 mm
w Złote wykończenie dostępne na specjalne
zamówienie
1030
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380
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540

290

420

w High quality chrome steel construction
w Reinforced black strapping
w 685 x 475 x 720mm
w Gold finish available to special order
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Hardwood Luggage Rack

w Light Oak finished Quercus wood
w Reinforced black nylon strapping
w 500 x 435 x 485mm
w Other finishes available to special order

Stojak na bagaże z litego drewna

www.fsc.org

100%

Wood from well
managed forests

FSC® C130415

w Jasny dąb z wykończeniem z drewna Quercus
w Wzmocnione czarne nylonowe pasy
w 500 x 435 x 485 mm
w Inne wykończenia dostępne na
specjalne zamówienie
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Lumi Minibars Minibary Lumi
Decotel Lumi Minibars

Decotel’s next generation guest room
essential is way ahead of outdated
alternatives using peltier cells to provide
reliable and silent thermoelectric cooling for
your guest’s refreshments.
Available in both 40 litre and 30 litre
capacities with solid doors the Lumi4 can also
be supplied with double-glazed glass doors.

Advanced thermoelectric
cooling
CFC free and auto-defrost
Zero noise
Left or right opening
Solid or glass fronted
doors
Thermostat control
LED interior light
Radiator grill protection
CE, RoHS and REACH
Certifications
Voltage 220-240V 50Hz
65w rating
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LUMI 4 Glass Door
Capacity
40 litres
Power consumption 0.329kw/24hr
Energy Rating
A
Size (H x W x D)
545x405x434mm
Weight
14.3kg
Cooling capacity
12-15°C
@25ºC ambient

www.decotel.co.uk

Decotel Minibary Lumi

Z przyjemnością prezentujemy
produkt nowej generacji firmy Decotel.
Wykorzystanie technologii ogniw Peltiera
w naszym minibarze, zapewnia ciche
chłodzenie termoelektryczne. Minibary Lumi
dostępne są w rozmiarach 40 L i 30 L, w
dwóch modelach – ze szklanymi podwójnymi
drzwiami, bądź pełnymi czarnymi drzwiami.

LUMI 4 Solid Door
40 litres
0.263kw/24hr
A+
545x405x434mm
11.3kg
5-15°C

LUMI 3 Solid Door
30 litres
0.279kw/24hr
A+
465x380x440mm
10.3kg
5-15°C

Zaawansowane
chłodzenie
termoelektryczne
Bez CFC
Auto rozmrażanie
Cicha praca
Otwieranie z lewej lub
prawej strony
Drzwi frontowe pełne lub
szklane
Sterowanie termostatem
Oświetlenie wewnętrzne
LED
Osłona chłodnicy
Certyfikaty CE, RoHS i
REACH
Napięcie 220-240 V 50 Hz
Moc 65 W.
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Hotel Kettles Czajniki hotelowe
Decotel Hotel Kettles

Decotel kettles offer the performance and reliability
you demand: long lasting, safety compliant and two
stylish designs - bright white and stainless steel.

UK
EU

1 Litre capacity
360º Cordless Strix
Water gauge
On/Off indicator light
Boil dry protection
Auto cut-off
Hinged lid
Concealed element
Removable filter
Fully compliant

White Kettle K1

w 1 litre capacity
w 760-900W
w 200 x ø140 mm
w 0.77kg

Stainless Steel Kettle K2

w 1 litre capacity
w 1145-1252W
w 210 x ø140 mm
w 0.85kg
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Czajniki hotelowe Decotel

Czajniki firmy Decotel oferują niezbędną wydajność
i niezawodność: wytrzymałość, zgodność z
wymogami bezpieczeństwa i dwie opcje stylowego
wyglądu – jasna biel i stal nierdzewna.

UK
EU

Pojemność 1 litr
360º bezprzewodowa
ładowarka Strix
Wskaźnik wody
Lampka wskaźnika Wł./Wył.
Ochrona przed zagotowaniem
bez wody
Automatyczny wyłącznik
Pokrywa na zawiasach
Ukryty element
Wyjmowany filtr
Pełna zgodność

Biały czajnik K1

w Pojemność 1 litr
w 760–900 W
w 200 x ø140 mm
w 0,77 kg

Czajnik ze stali nierdzewnej

w Pojemność 1 litr
w 1145–1252 W
w 210 x ø140 mm
w 0,85 kg

K2
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Guest Hairdryers Suszarki do włosów dla gości

Decotel Professional
Guest Hairdryer HD1

UK
EU

Hairdryer Bag HB1

Keeps hairdryer & cable neatly
& conveniently stored.

Pokrowiec na suszarkę HB1

Pozwala łatwo i wygodnie przechowywać
suszarkę i kabel.

16

www.decotel.co.uk

w 3 Heat settings
w 2 Speed settings
w 2.5 metre cable
w Overheat protection
w Non-latching power switch
w Hanging loop
w 220v-240v 50Hz w 1800w
w CE/GS/RoHS compliant

Profesjonalne produkty Decotel
Suszarka dla gości HD1

w 3 ustawienia temperatury
w 2 ustawienia szybkości
w 2,5-metrowy kabel
w Ochrona przed przegrzaniem
w Nieblokujący przełącznik zasilania
w Wieszak
w 220W-240W 50 Hz w 1800 W
w Zgodność z normami CE/GS/RoHS

Wall/Drawer Mounted
Bedroom Hairdryer HD5

UK
EU

w 2 Heat/Speed settings
w Mesh filter
w 1.7 metre helical cable
w Non-latching power switch
w Overheat protection
w 2m power lead ready to hard wire or fit a plug
w 220v-240v 50Hz w 1400w
w CE/GS/RoHS compliant.
					

Montowana na ścianie/w
szufladzie Suszarka do
sypialni HD5

w 2 ustawienia temperatury/szybkości
w Filtr siatkowy
w 1,7-metrowy kabel spiralny
w Nieblokujący przełącznik zasilania
w Ochrona przed przegrzaniem
w 2-metrowy przewód zasilający, zdatny do
wbudowania lub podłączenia
w 220W-240W 50 Hz w 1400 W
w Zgodność z normami CE/GS/RoHS.
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Hotel Hangers Wieszaki hotelowe
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www.fsc.org

100%

Drewno z dobrze
zarządzanych lasów

FSC® C130415

Komisja FSC działa na rzecz poprawy jakości
gospodarki leśnej na całym świecie, a jej certyfikaty
działają jako zachęta dla właścicieli i zarządców
lasów do stosowania metod przyjaznych dla
społeczeństwa i środowiska.

Decotel Light Wood Hangers
FSC compliant
Shaped Maple wood
Tongue & groove joints Skirt notches
Suitable for trousers or skirts
Hook or security pin option

Standard Hanger SH1h/s

w Round trouser bar
w 450mm wide
w Packs of 50

Trouser Hanger SH3h/s

w Anti-slip rubber insert
w 450mm wide
w Packs of 50

Skirt Hanger SH4h/s

w Skirt clips with soft-feel protection
w 450mm wide
w Packs of 50

Security Hooks

w Secures your investment
w Gold or silver metal fittings
w Latching plastic fittings
w Packs of 100

Wieszaki Decotel z jasnego
drewna
Drewno klonowe Zgodne z normami FSC
Wcięcia na spódnice
Przystosowane do wieszania spodni i spódnic
Do wyboru wieszak lub bolec

Standardowy wieszak SH1h/s

w Poprzeczka na spodnie
w Szerokość 450 mm
w Pakiety po 50 sztuk

Wieszak na spodnie SH3h/s

w Antypoślizgowa gumowa wkładka
w Szerokość 450 mm
w Pakiety po 50 sztuk

Wieszak na spódnice SH4h/s

w Miękkie w dotyku zaciski do spódnic
w Szerokość 450 mm
w Pakiety po 50 sztuk

Haczyki bezpieczeństwa

w Bezpieczeństwo Twojej inwestycji
w Złote lub srebrne elementy metalowe
w Zatrzaskujące elementy plastikowe
w Pakiety po 100 sztuk
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Hotel Hangers Wieszaki hotelowe

www.fsc.org

100%

Wood from well
managed forests

FSC® C130415

The FSC works to
improve forest
management worldwide,
and through certification
creates an incentive
for forest owners and
managers to follow best
social and environmental
practices.
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Decotel Dark Wood Hangers
FSC compliant
Shaped Maple wood
Tongue & groove joints Skirt notches
Suitable for trousers or skirts
Hook or security pin option

Trouser Hanger DH7h/s

w Anti-slip rubber insert
w 450mm wide
w Packs of 50

Skirt Hanger DH8h/s

w Skirt clips with soft-feel protection
w 450mm wide
w Packs of 50

Luxury Hanger DH6h/s

w Luxury padded satin
w Satin bow
w 360mm wide
w Packs of 100

Security Hooks

w Secures your investment
w Gold or silver metal fittings
w Latching plastic fittings
w Packs of 100		

Wieszaki Decotel z ciemnego
drewna
Drewno klonowe Zgodne z normami FSC
Wcięcia na spódnice
Przystosowane do wieszania spodni i spódnic
Do wyboru wieszak lub bolec

Wieszak na spodnie DH7h/s

w Antypoślizgowa gumowa wkładka
w Szerokość 450 mm
w Pakiety po 50 sztuk

Wieszak na spódnice DH8h/s

w Miękkie w dotyku zaciski do spódnic
w Szerokość 450 mm
w Pakiety po 50 sztuk

Luksusowy wieszak DH6h/s

w Atłasowa wstążka
w Szerokość 360 mm
w Pakiety po 100 sztuk

Haczyki bezpieczeństwa

w Bezpieczeństwo Twojej inwestycji
w Złote lub srebrne elementy metalowe
w Zatrzaskujące elementy plastikowe
w Pakiety po 100 sztuk
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Hotel Bins & Recycling Kosze hotelowe i recykling
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To fully complement your decor, vinyl wrapped
bins are available to order in many colours
Aby uzupełnić Twój wystrój, wyłożone winylem kosze
są dostępne na zamówienie w wielu kolorach

Decotel Waste Bins
Pedal Bin 3DBC/3DBW

w Polished chrome steel/white coated steel
w With removable plastic bucket
w 255 x ø170 mm 0.61kg

Bedroom Bin BB70/BB99

w BB70 Black powder coated steel
w BB99 Brushed stainless steel outer, black powder
coated inner
w Outer sleeve conceals liner & bag
w 265 x ø225 mm 1.7kg

Ubineco Recycling Insert UB1

Clean and green options for for your guests
w Made from fire resistant (FR) ABS
w Fits most straight sided round bedroom bins
w 215 x ø195 mm 0.27kg

Kosze na śmieci Decotel
Kosz z pedałem 3DBC/3DBW

w Polerowana stal chromowana/stal malowana na
biało
w Wyjmowane plastikowe wiaderko
w 255 x ø170 mm 0,61 kg

Kosz do sypialni BB70/BB99

w Czarna stal BB70 malowana proszkowo
w Szczotkowana stal nierdzewna BB99 od
zewnątrz, czarn
w Zewnętrzny rękaw zasłania kosz i worek
w 265 x ø225 mm 1,7 kg

Wkład do recyklingu Ubineco UB1

Czysta i ekologiczna opcja dla gości
w Wykonany z ognioodpornego ABS
w Pasuje do większości prostych okrągłych koszy do
sypialni
w 215 x ø195 mm 0,27 kg
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Bedroom Trays Tace do sypialni
Decotel Guest Room Essentials
C-Box CB1

w Black veneered composite
w 265 x 190 x 84mm

Melamine Tray

w Czarny materiał fornirowany
w 265 x 190 x 84 mm

Decotel Ice Bucket IC1

w Tylko czarna
w 330 x 330 x 40 mm 0,7 kg

Large Oval Tray HT2

w Stal chromowana, szczypce w zestawie
w 205 x 105 mm 0,75 kg

w Black only
w 330 x 330 x 40mm 0.7kg

w Chrome steel, includes tongs
w 205 x 105mm - 0.75kg
w Black or white
w 465 x 290mm 0.37kg

Taca melaminowa

Kubełek na lód Decotel IC1
Duża owalna taca HT2

Small Oval Tray HT1

w Czarna lub biała
w 465 x 290 mm 0,37 kg

Sachet Holder HT3

w Czarna lub biała
w 245 x 148 mm 0,05 kg

w Black or white
w 245 x 148mm 0.05kg

Mała owalna taca HT1

w Black or white
w 125 x 75mm 0.33kg

Uchwyt na saszetkę HT3

Regency Large Tray Set

w Black (MTSB) or white (MTSW) melamine
w Large tray - 398 x 300 x 26mm
w Small tray - 317 x 129 x 20mm
w Satchet holder - 155 x 100 x 45mm
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Wyposażenie pokojów
gościnnych Decotel
C-Box CB1

w Czarna lub biała
w 125 x 75 mm 0,33 kg

Zestaw Tac Regency

w Wykonane z melaminy, odpornej na zadrapania.
Dostępne w czarnym (MTSB) lub białym (MTSW)
kolorze.
w Wymiary dużej tacy – 398 x 300 x 26mm
w Wymiary małej tacy – 317 x 129 x 20mm
w Wymiary pojemnika na herbatę, cukier
- 155 x 100 x 45mm

www.decotel.co.uk
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Bathroom Essentials Wyposażenie łazienek

Decotel Bathroom Essentials

The room where reputations are won and lost.
Our range of features and fittings for guest bathrooms is exemplary and too large to
show in full.
Call us with your requirements, we are glad to help!

Wall Mounted
Towel Rack TD1

w 4 x mounting screws & fixings
w 20 x 15 x 35cm

Rubber Bath Mat BM3

w 75 x 35cm
w Anti-fungal
w Non-slip
w Fully washable (max 40°C)

Silicone Bath Mat BM5

w 58 x 36cm
w Anti-fungal
w Zero odour
w Non-slip
w Fully washable (max 40°C)

Wall Mirror BA90

w Concealed mounting
w Regular & 5 x magnification
w Screws & fixings included
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Concealed Toilet Brush BA50

w Brushed stainless steel

Salter Traditional Scales

w 133kg max

Salter Ultra Slim Electronic

w 180kg max

Salter Glass Electronic
Scales

w 180kg max

Salter Electronic Scales

w 150kg max

Shower Curtains

w Anti-fungal
w Plain White 180 x 180cm SC1
w Satin Stripe 180 x 180cm SC1A
w Curtain Rings (12) SCHW

www.decotel.co.uk

Wyposażenie łazienek Decotel

W tym pomieszczeniu można zdobyć dobrą reputację lub ją stracić.
Nasz asortyment wyposażenia łazienek dla gości jest najwyższej jakości i zbyt
szeroki, by pokazać go w pełni.
Zadzwoń do nas i powiedz, czego potrzebujesz – chętnie pomożemy!

Naścienny wieszak na
ręcznik TD1

w 4 x śruby mocujące i mocowania
w 20 x 15 x 35 cm

Gumowa mata do
łazienki BM3

w 75 x 35 cm
w Przeciwgrzybiczna
w Antypoślizgowa
w Nadaje się do prania (maks. 40°C)

Silikonowa mata do
łazienki BM5

w 58 x 36 cm
w Przeciwgrzybiczna
w Bezzapachowa
w Antypoślizgowa
w Nadaje się do prania (maks. 40°C)

Lustro ścienne BA90

w Dyskretne mocowanie
w Zwykłe i pięciokrotne powiększenie
w Wkręty i mocowania w zestawie

Zakryta szczotka do
toalety BA50

w Szczotkowana stal nierdzewnal

Klasyczna waga Salter

w Maksymalnie 133 kg

Elektroniczna waga Salter
Ultra Slim

w Maksymalnie 180 kg

Szklana waga
elektroniczna Salter

w Maksymalnie 180 kg

Waga elektroniczna Salter

w Maksymalnie 150 kg

Zasłona prysznicowa

w Przeciwgrzybiczna
w Biała 180 x 180 cm SC1
w Satynowa w paski 180 x 180 cm SC1A
w Kółka do zasłon (12) SCHW
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Hygiene Bag & Tissue Dispensers Dozowniki z torebkam
Decotel Guestroom Dispensers
Tissue Dispensers

w Two piece free standing tissue box cover
w Available in gloss white and chrome ABS
w Two types available:
w Flat Dispenser: 255 x 140 x 60mm
w Cube Dispenser: 135 x 135 x 132mm

Hygiene Dispenser

w Two piece wall mountable bag dispenser
w Available in gloss white and chrome ABS
w Fixing pads included
w 98 x 25 x 138mm
w Hygiene refill bags available
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mi higienicznymi i chusteczkami
Dozowniki pokojowe Decotel
Dozownik z chusteczkami

w Dwuczęściowa, wolnostojąca pokrywa na
pudełko z chusteczkami
w Dostępne w kolorze błyszczącym białym i
chromowanym ABS
w Dostępne są dwa rodzaje:
w Dozownik płaski: 255 x 140 x 60 mm
w Dozownik kostkowy: 135 x 135 x 132 mm

Dozownik higieniczny

w Dwuczęściowy, montowany na ścianie dozownik
torebek
w Dostępne w kolorze błyszczącym białym i
chromowanym ABS
w Podkładki mocujące w zestawie
w 98 x 25 x 138 mm
w Dostępne zapasowe torebki higieniczne
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Guest Room & Public Area Pokój gościnny
Brabantia Waste Management

Always stylish and innovative, Brabantia lead the way for the discerning hotelier with waste management
solution ranging from 5 to 60 litres together with many lid options. Items from Brabantia’s extensive range are
also available through us.
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y i przestrzeń wspólna

Zarządzanie odpadami – Brabantia

Marka Brabantia, jak zawsze stylowa i innowacyjna, jest najlepszym wyborem dla rozsądnego hotelarza, dzięki
metodom gospodarowania odpadami od 5 do 60 litrów oraz wielu opcjom pokryw. Przedmioty z szerokiego
asortymentu marki Brabantia są również dostępne u nas.
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Housekeeping Sprzątanie
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Numatic Cleaning & Housekeeping

In addition to their renowned range of professional Henry
vacuums, Numatic have an established selection of
configurable housekeeping, linen and cleaning trolleys. Call us
to discuss the options.

Czyszczenie i sprzątanie – Numatic

Oprócz dobrze znanej oferty profesjonalnych odkurzaczy
marki Henry, firma Numatic oferuje solidny wybór wózków na
przybory do sprzątania i czyszczenia oraz pościel. Zadzwoń do
nas, aby porozmawiać o tych opcjach.

Compact Design
Kompaktowa konstrukcja
Non-marking Rotating Buffers
Niezostawiające śladów obrotowe zderzaki
Twin Linen Bags
Podwójne płócienne torby
Flexi-front Storage Cover
Elastyczny pokrowiec
Storage Shelves
Półki do przechowywania
Structofoam Construction
Konstrukcja z materiału Structofoam
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Housekeeping Trolleys Wózki do sprzątania

Caddie hotel equipment,
designed for business hotels
to ensure work is done in an
efficient, silent and discreet
way. With optimised premises
protection features and a
comprehensive range of
options and accessories, all
the boxes are ticked in the
fields of work organisation
and ergonomics.
Caddie Tahiti L

w New HPL side paneling
w Composite castors
w Lighter, stronger, quieter than ever
w Four panel colour options:
w Protective cover available

Caddie Tahiti S/M/L

w Fully configurable to suit your needs
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1755 / 1535 / 1335
354

900/ 680 / 480

991

End panel options

354

Opcje panelu końcowego

1040

1709

1333

334

1491

334

820

447

250

Ø150

275

300kg

1096 / 890 / 690
1770 / 1550 / 1350

Ø200

1091

556

Every accessory and option you could possibly need!
Wszystkie akcesoria i opcje, których możesz potrzebować!

250

Wyposażenie hotelowe marki
Caddie, zaprojektowane dla hoteli
biznesowych w celu zapewnienia
skutecznego, dyskretnego
i cichego sprzątania. Dzięki
zoptymalizowanym
funkcjom
591
ochrony pomieszczeń oraz
szerokiej gamie opcji i akcesoriów,
spełnia ono wszystkie wymagania
w dziedzinie organizacji i
ergonomii pracy.
Caddie Tahiti L

w Nowe panele boczne HPL
w Kompozytowe kółka
w Lżejszy, solidniejszy i bardziej cichy, niż
kiedykolwiek
w Cztery opcje kolorów panelu:
w Dostępna osłona ochronna

Ø50

870

Caddie Tahiti S/M/L
1150

1155

1920

690

935

w Możliwość pełnej konfiguracji do Twoich potrzeb

300kg
Ø125

Ø200

1120

650

535

160

490
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Reception Trolleys Wózki recepcyjne
1755 / 1535 / 1335

354

900/ 680 / 480

354

991

36

1333

275

1491

250

Caddie Transbag Teseo BR

Ø50

1920

w Brass finish steel tubing
w Elegance & style
w Protective bumpers
w Silent in motion
w Carries up to 12 suitcases
w Hanging for 12-16 garments
w 2 fixed, 2 swivelling castors
w Carries up to 300kg
w Weight: 50kg
w Also available in chrome steel
w Also available in solid brass tubing
w Protective cover available

1091

556

870

1150

w Brushed stainless steel tubing
w Elegance & style
w Protective bumpers
w Silent in motion
w Carries up to 12 suitcases
w Hanging for 5-6 garments
w Carries up to 300kg
w Weight: 60kg

1096 / 890 / 690
1770 / 1550 / 1350

Ø200

1155

Caddie Transbag One IN

Ø150

300kg

250

Caddie reception trolleys form
the crowning glory of your lobby.
Available in many formats and
finishes Caddie lobby solutions
are on show across the world.

820

334

1709

935

Caddie’s range of hospitality
447
trolleys is so extensive and
configurable
334 that the possibilities
are almost endless!
Call us to discuss your ideal
solution

300kg
Ø200

1120

650
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535

160

Asortyment wózków do obsługi
gości formy Caddie jest tak szeroki
i elastyczny, że możliwościom
niemal nie ma końca!
Zadzwoń do nas, aby znaleźć
idealne rozwiązanie

Wózki recepcyjne marki Caddie
to chluba Twojego holu. Dostępne
w wielu formatach i z wieloma
wykończeniami produkty marki Caddie
można znaleźć na całym świecie.
Caddie Transbag One IN

680 / 480

991

354

Caddie Transbag Teseo BR

935

1040

1709

1333

1491

334

820

447

/ 890 / 690
1550 / 1350

250

275

300kg
Ø150

556

w Stalowe rurki z mosiężnym wykończeniem
w Elegancja i styl
w Ochronne zderzaki
w Cichy w ruchu
w Mieści maksymalnie 12 walizek
w Wieszaki na 12–16 sztuk odzieży
w 2 stałe kółka i 2 obrotowe
w Może unieść maksymalnie 300 kg
w Waga: 50 kg
w Dostępny również w wersji ze stali chromowanej
w Dostępny również w wersji z litego mosiądzu
w Dostępna osłona ochronna
562

Ø200

1091

591

690

1535 / 1335

w Rury ze szczotkowanej stali nierdzewnej
w Elegancja i styl
w Ochronne zderzaki
w Cichy w ruchu
w Mieści maksymalnie 12 walizek
w Wieszaki na 5–6 sztuk odzieży
w Może unieść maksymalnie 300 kg
w Waga: 60 kg

250
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Linen Service Transportowanie pościeli

Clean, robust, dependable - no
less than one would expect from
the leaders in the field.
Caddie Sac Hydro

w Steel tubes
w Protective bumpers
w Silent in motion
w 4 swivelling castors

Caddie Ibiza Trisac 2

w Square steel tube frame
w Lower platform of metal bars
w 2 cotton bags of 87 litres included
w 4 swivel castors with donut bumpers

822

1091

5911030

562

5

920

45
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Ø50

710
348

380

1530

380

880

Ø150

822

220

275

220

Ø100

Ø125

Ø200

250

38

380

300kg

556

1490
348
710

290
1040

915

1333

1491

820

1096 / 890
562/ 690
1770 / 1550 / 1350

380

1709

540

Caddie X

920

935
447

w Steel tubing		 334
w Protective bumpers
w Silent in motion
w 4 x 125mm swivel castors (2 braked)
w Bag withØ150
drawstring
Ø100
w 135 litre capacity

991

290

420

250

334

348

w Stainless steel square tube 20x20 mm
w 4 levels
w Abrasion-proof corner protection
w 2 x 127 litre polyester bags
w 4 x 150 mm swivel castors
690

1040

354

710

348

302

Caddie
Easy 2 354
900/ 680 / 480

690

1755 / 1535 / 1335

710

935
1040

1709

1333

334

1491

334

820

447

250

Ø150

275

300kg

1096 / 890 / 690
1770 / 1550 / 1350

Caddie Ibiza Trisac 2

w Kwadratowa rama z rur stalowych
w Dolna platforma z metalowychØ100prętów
w 2 bawełniane torby o pojemności 87 litrów w
562
822
zestawie
w 4 kółka obrotowe z okrągłymi zderzakami

Ø200

1091

556

591

Caddie Easy 2

1490
710

250

380

w Kwadratowe rury ze stali nierdzewnej 20x20 mm
w 4 poziomy
w Odporna na ścieranie ochrona narożników
w 2 x 127 litrowe torby poliestrowe
w 4 x kółka obrotowe 150 mm

290

380

Ø50

Caddie X

1150

1155

1375

870

1530

290

380

300kg
302

Ø150
Ø200

880
1120

Ø125

650

523

535

160

490

w Rury stalowe
w Ochronne zderzaki
w Cichy w ruchu
w 4 x kółka obrotowe 125 mm (2 z hamulcami)
w Torba ze sznurem do zaciskania
w Pojemność 135 litrów
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30

1920

420
380

w Rury stalowe
w Ochronne zderzaki
w Cichy w ruchu
w 4 obrotowe kółka

540

354

915

900/ 680 / 480

690

354

348–
348
Czysta, solidna, niezawodna
tego można oczekiwać od jednej z
najlepszych marek na rynku.
Caddie Sac Hydro

991

220

1755 / 1535 / 1335

Vacuum Cleaners Odkurzacze
Karcher’s remarkable range of professional wet, dry and steam
cleaners are now available through Decotel. Our renowned
experience of the hospitality sector and Karcher’s well deserved
reputation - a winning combination!
Upright Vacuum CV 38/2

Featuring individual brush and suction motors for superb cleaning performance.
w Tools included
w 12m cable
w Sound level: 67db
w 1200W/220-240V/50-60hz
w 351w x 391d x 1215h mm
w Weight: 9.5kg

Tub Vacuum T 10/1

A high quality tub vaccum with a washable nylon filter.
w Tools included
w 12m cable
w Sound level: 62db
w 1100W/220-240V/50-60hz
w 355w x 310d x 410h mm
w Weight: 6.5kg

Steam Cleaner & Trolley SG 4/4

Deep hygienic cleaning without the need for chemicals. Ideal for
hotel bathrooms and kitchens.
w Tools included
w 7.5m cable
w 2300W/220-240V/50-60hz
w 475w x 320d x 275h mm
w Weight: 8kg

Wet & Dry Vacuum NT 27/1

Mechanical float isolates motor when container is full. Five castors for
excellent smooth mobility.
w Tools included
w 7.5m cable
w Sound level: 72db
w 1380W/220-240V/50-60hz
w 475w x 320d x 275h mm
w Weight: 7.5kg
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Wyjątkowa oferta urządzeń czyszczących na sucho, na mokro i
parowo firmy Karcher jest teraz także dostępna za pośrednictwem
firmy Decotel. Nasze sprawdzone doświadczenie w branży
hotelarskiej i zasłużona reputacja firmy Karcher to doskonałe
połączenie!
Odkurzacz pionowy CV 38/2

Wyposażony w osobne silniki ssania i szczotkowania, umożliwiające wysokiej jakości czyszczenie.
w Elementy w zestawie
w 12-metrowy kabel
w Poziom głośności: 67 dB
w 1200 W/220–240 V/50–60 Hz
w 351 s x 391 g x 1215 w mm
w Waga: 9,5 kg

Odkurzacz rurowy T 10/1

Wysokiej jakości odkurzacz rurowy ze zmywalnym filtrem nylonowym.
w Elementy w zestawie
w 12-metrowy kabel
w Poziom głośności: 62 dB
w 1100 W/220–240 V/50–60 Hz
w Waga: 6,5 kg
w 355 s x 310 g x 410 w mm

Myjka parowa z wózkiem SG 4/4

Głębokie, higieniczne czyszczenie bez konieczności stosowania środków chemicznych. Idealna do
hotelowych łazienek i kuchni.
w Elementy w zestawie
w Kabel 7,5 m
w 2300 W/220–240 V/50–60 Hz
w 475 s x 320 g x 275 w mm
w Waga: 8 kg

Odkurzacz na mokro i sucho NT 27/1

Mechaniczny pływak izoluje silnik po wypełnieniu zbiornika. Pięć kółek zapewnia wysoką płynność
ruchów.
w Elementy w zestawie
w Kabel 7,5 m
w Poziom głośności: 72 dB
w 1380 W/220–240 V/50–60 Hz
w 475 s x 320 g x 275 w mm
w Waga: 7,5 kg
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Bespoke Products Produkty na zamówienie

Decotel Bespoke

In response to our customer’s requests we design
and manufacture guest amenities to fulfil specific
requirements in a variety of materials:
w Veneered composites
w Hardwoods
w Acrylics
w Injection moulded polycarbonates
All bespoke or stock products can potentially be
customised with a vinyl or leather finish such as
bins, ice buckets or tissue boxes.

Produkty Decotel na zamówienie

Na prośbę klienta projektujemy i wytwarzamy
produkty dla gości spełniające określone
wymagania z szeregu materiałów:
w Materiały fornirowane
w Lite drewno
w Akryle
w Formowane wtryskowo poliwęglany
Wszystkie produkty na zamówienie lub
standardowe można dostosować za pomocą
wykończenia z winylu lub skóry, na przykład kosze,
kubełki na lód lub pudełka na chusteczki.
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The Projects Team Zespół ds. Projektów
Decotel sales team have several year’s experience assisting with projects and refurbishments for hotels.
Our clients range from small independent hotels to large international groups.
Zespół sprzedaży firmy Decotel ma kilkuletnie doświadczenie w pomocy przy projektach i remontach hoteli.
Nasi klienci to zarówno małe, samodzielne hotele, jak i duże grupy międzynarodowe.

Fast
response
Szybka
odpowiedź

Site visits
on request
Key account
manager allocated to
assist with every step, from
enquiry through to delivery of
project
Zarządca ds. kluczowych klientów
przydzielony w celu pomocy
przy każdym kroku, od
początkowych pytań aż do
realizacji projektu

Wizyty na
miejscu na
życzenie

Technical
support
Pomoc
techniczna

Specialist
team for Caddie
Specjalistyczny
zespół firmy
Caddie
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