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Bajex Sme rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa zaoberá vybavením hotelov,
reštaurácií, konferenčných a banketových miestností. Vytvárame individuálne
projekty na priania zákazníkov. Naša spoločnosť, Vám dáva istotu, veľmi kvalitné
produkty za najlepšie ceny a investorom a spotrebiteľom záruku, že spolupráca
s našou spoločnosťou je výhodnou investíciou na mnoho rokov. Rastúci počet
objednávok naznačuje spokojnosť s našimi službami a veľkú dôveru, ktorú nám
dávajú naši zákazníci .
NAŠE PREDNOSTI:
Kvalitné výrobky
Najnižšia cena
Dodanie objednávok na dohodnutý termín
Spoľahlivosť
Odborné poradenstvo
Individuálny prístup ku každému
NAŠA PONUKA :

Stoličky

Stoly

Návleky na stoličky

Všetko pre hotelovú izbu

Hotelové príslušenstvo

Projektovanie a zariaďovanie interiéru

fotelky
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STOLIČKY, FOTELKY, HOKERY realizácia objednávok expresne

Stoličky CHIAVARI
Vysoká kvalita v dobrej cene.
Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky.

stoličky
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Hliníkové stoličky

Od

27,50 €

bez DPH

Stoličky vyrobené z hliníka
Možnosť výroby rôznych tvarov a rámov
Pro l 25*25
Ľahké a kvalitné
Operadlo a sedisko vysokej kvality, pružná
poliuretanová pena, ktorá je odolná proti
odtlačeniu
Stopky a nárazníky zabezpečujúce pred
poškriabaním
Konštrukcia zabezpečujúca vysokú kvalitu
stoličky
Váha od 5,5 do 6 kg
Ľahká skladovateľnosť. ( je možné na seba
naskladať až 12 stoličiek )
Záruka 5 rokov!

GRÁTIS
Vozík na prevoz stoličiek
pri kúpe nad 150 kusov.

Nohy stoličiek sú zakončené priesvitnou
gumou, ktorá nezanecháva šmuhy

stoličky
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Oceľové stoličky

Stoličky vyrobené z ocele
Pro l 20*20
Od
bez DPH
Kvalitná konštrukcia
Práškové striekane
Operadlo a sedisko s poliuretanovej peny, odolná
voči odtláčaniu
Stopky a nárazníky zabezpečujúce pred poškriabaním
Kvalitná konštrukcia
Vetráky pod sedadlom
Ľahká skladovateľnosť ( je možné na seba naskladať
až 17 stoličiek )
Záruka do 5 rokov podľa výberu stoličky

12,90 €

V prípade záujmu,
možnosť rámu
25mm x 25mm

OCEĽOVÉ STOLIČKY VYSOKEJ
KVALITY, NENÁROČNÉ
SKLADOVANIE
A 5 ROČNÁ ZÁRUKA!

Volajte:
Tel. +421902390261
Alebo napíšte:
info@bajex.sk
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Drevené stoličky
Elegantné, štýlové, moderné drevené kreslá. Vhodné do reštaurácií, hotelovej izby či svadobnej sály.

stoly

Drevené stoly
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Vyrobené z kvalitného dreva (buk, dub)
Všetko je upravené ekologickými lakmi,
ktoré sú šetrné k životnému prostrediu
Stoly je možné objednať v rôznych tvaroch,
podľa požiadaviek klienta

Stôl 130 x 80 cm.

79.50 € bez DPH
Drevené stoly vysokej kvality.

Volajte:
Tel. +421902390261
Alebo napíšte:
info@bajex.sk
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stoly
Ponúkame konferenčné, banketové a reštauračné stoly
Skladacie stoly majú rôzne tvary a rozmery
Ponúkame stoly okrúhle, oválne a obdĺžnikové
Podľa požiadaviek klienta môžeme vytvoriť stôl v inom tvare a rozmere
Najväčšou výhodou stolov je, že sú skladné, ľahko prenosné a zaberajú veľmi málo miesta
V našej ponuke sú tiež stoly na bankety a slávnostné príležitosti

Stôl pre 10-12 osôb
od

99,50 € bez DPH
Okrúhle stoly
od

89,50 € bez DPH

Regulovateľné zakončenie
nôh stoličiek 2 cm +

Klasický stôl rozmer
180 x 90 cm
od 65,50 € bez DPH
Vozík na prevoz stolov
od 149,50 € bez DPH
Regulovateľné zakončenie
nôh stoličiek 2 cm +
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Stoly bufetové skladateľné

Stoly mobilné skladacie

od 299.50 € bez DPH

od 99,50

€ bez DPH

Stoly pre školenia
od 64,50 € bez DPH

Volajte: +421902390261
Alebo napíšte: info@bajex.sk

SUPER PONUKA dva v jednom
stôl, ktorý sa jednoducho premení na okrúhly
stabilný
ľahká montáž aj demontáž

Dvojfunkčný stôl štvorcový
s možnosťou zloženia na okrúhly.
od 99,50 € bez DPH

návleky

ajex

Návleky na stoličky:
Špecializujeme sa na vytváranie návlekov:
Elegantné
Nadčasové
Univerzálne
Klasické
Vodeodolné
Z prírodného materiálu

Naše návleky sa vyznačujú:
Vysokou kvalitou
Originálnosťou
Praktickosťou
Výdržou

Od 5,50 € bez DPH

Stuhy na návleky:
Stuha je pekný doplnok na každý návlek,
ktorý zmení vzhľad miestnosti
Stuhy šijeme v klasickom rozmere 2,5 m * 20 cm
Materiál - polyester
Materiál - satén
Od 0,99 € bez DPH

s.r.o.
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Stolová kolekcia
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Stolová kolekcia
Návleky na stoly

od 15,50 € bez DPH

Dostupné v rôznych farbách
Šijeme návleky na každý rozmer stola

Obrusy:
ponúkame obrusy rôznych vzorov
a tvarov z rôznych materiálov
Vodeodolné obrusy od 5,90 € bez DPH

Bavlnené obrusy od 6,90 € bez DPH

Volajte: +421902390261
Alebo napíšte: info@bajex.sk

Vodeodolné šír. 160, 180, 320 cm
Elano bavlna šír. 320 cm
Bavlnené šír. 160, 180 cm
Polyesterové šír. 150, 160, 180 cm
Te ónové šír. 150, 160, 180 cm

Banketové servítky od 0,99 € bez DPH

ajex

Stolová kolekcia
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Riasenia:
Šijeme dekoračné riasenia, ktoré dodajú
interiéru elegantný vzhľad. V ponuke máme
riasenia rôznych materiálov a rôznych rozmerov.

Riasenia
od 5,50 € bez DPH
za 1 m

Ponúkame doplnky pre riasenia, ktoré uľahčujú montáž aj prevoz riasení
Klipsy pre každý rozmer stola od 14-45mm

Klipsy
od 0,50 € bez DPH

Volajte: +421902390261
Alebo napíšte: info@bajex.sk

Vešiaky pre riasenia, návleky

Vešiaky
od 0,30 € bez DPH

Hotelová izba
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Hotelová izba:
Naša rma zaobstará všetko potrebné pre
hotelovú izbu.
Spolupracujeme s poprednými architektmi
a dizajnérmi.
Od poradenstva až po realizáciu.
Garniže
Záclony
Poťahy na posteľ
Chrániče
Všetko čo chýba vo vašej hotelovej izbe,
zabezpečí naša rma!
Vytvárame projekty podľa vašich predstáv
Ponúkame široký výber materiálov a doplnkov
(garniže, záclony)
Ponúkame nehorľavé materiály s certi kátmi
v rôznych rozmeroch.
V prípade záujmu, vám zmeriame
okná a spravíme návrh zadarmo.

Hotelová izba
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Vysoká kvalita produktov pre klientov,
ktorí ocenia kvalitu a dobrú cenu.
Ponúkame :
Periny
Vankúše
Podklady pre matrace
Obliečky
Prehozy
Prestieradlá
Uteráky
Kúpeľňové koberce
Župany
Hotelové papuče

Komplet obliečok
pásik 2,0cm (obliečka 140x200
+ obliečka 50x70)
od 14,50 € bez DPH

Uteráky vyrobené v najvyššej kvalite
z egyptskej bavlny a z najdlhších vlákien.
Uteráky dostupné v gramážach 500 g
a 550 g. Spĺňajú očakávania náročných
klientov. Neničí sa častým praním.
Farebné uteráky majú ochranu
chlororesistant – farby sú zabezpečené
pred praním, pri teplote prania až 95 °C
a chlórovanou vodou.
Komplet uterákov – gramáž - 500 g
rozmery 70*140, 50*100
Od 6,50 € bez DPH

Obliečky
vyrobené zo 100 % bavlny, veľmi príjemnej
a mäkkej, zároveň hustej a kvalitnej.
ponúkame materiály v rôznych vzoroch
a gramážach.
Periny a vankúše
dokonale spĺňajú podmienky kvality
a používania. Naše antialergické produkty
majú certi kát. Možnosť prať v práčke.

Hotelové príslušenstvo
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Hotelové príslušenstvo
Stand up stoly
Technické parametre:
Výška 110 cm
Rozmer dosky 60, 70 alebo 80 cm na výber
Doska vyrobená z laminátu 18mm alebo hliníka
Doska je zakončená PCV alebo z hliníka podľa výberu klienta
Skladacie, zaberajú veľmi málo miesta
Veľmi pevná a kvalitná konštrukcia
Stand up stoly
od 59,50 € bez DPH
Preferujeme návleky na Stand up stoly
-Výhodné na údržbu a dostupné
v mnohých farbách

AKCIA
Komplet
Stolík 70cm + návlek

Návleky

Od 69.50 € bez DPH

od 16,50 € bez DPH

Stĺpiky
Široký výber farieb
Na výber pásky alebo šnúry
Možnosť zakúpiť osobitne

Volajte:
Tel. +421902390261
Alebo napíšte:
info@bajex.sk
Pásky, šnúry
od 9,90 € bez DPH
Stĺpiky
od 28,50 € bez DPH

Hotelové príslušenstvo
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Hotelové vozíky
od 305.50 € bez DPH

Servisový vozík
od 79,50 € bez DPH
Varovná tabuľa
od 4,90 € bez DPH

Čistiace prostriedky
od 1,90 € bez DPH

Vysávač pre použitie na sucho aj na mokro 30 l, výkon 1200W, dĺžka kábla 7,2m 149,50 € bez DPH
VŠETKY PRODUKTY VO VÝHODNEJ CENE LEN S TÝMTO KATALÓGOM.

Červené koberce

Materiál polypropylén, hrúbka 2,5 mm od 5,90 € bez DPH za m²
Materiál velúr, hrúbka 5 mm, od 7,50 € bez DPH za m²
Materiál velúr s gumou, hrúbka 8mm od 9,90 € bez DPH za m²

Doplnky

Doplnky
Ponúkame doplnky, ktoré uľahčujú prácu,
a pritom sú elegantné a výnimočné.

Svietniky
ručne vyrábané z porcelánu z Holandska
Akcia na krémový svietnik
Výška 31,5cm od 6,50 € bez DPH
Výška 39 cm od 8,90

€ bez DPH

Papierové servítky
vysokej kvality predávané na kilogramy,
hit minulej sezóny, servítky s vysokou gramážou
na jednorázové použitie.
Cena za 1 kg od 8,50 € bez DPH
(na 1kg vychádza od 80-100 servítok podľa
hrúbky jednotlivých kusov)

Svietniky
ponúkame vo vysokej kvalite s ochranou
proti zhasnutiu sviečky
V ponuke máme sviečky: stĺpiky, gule,
klasické a rôzne iné tvary
Od 0,90 € bez DPH
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Požičovňa
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Firma BAJEX disponuje
ponukou pre každú príležitosť.
Požičiavame:
Stoličky
Stoly
Stand up stoly
Červené koberce
Stĺpiky
Návleky
Stuhy v 18 farbách
Banketové servítky
Riasenia
Doplnky pre riasenia
Obrusy na stoly
Návleky na stoly
Svietniky
Rôzne dekorácie

Zaujímame sa aranžovaním sál na prianie klienta. Dovezieme, rozložíme, zložíme a odvezieme.
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Realizácie projektov
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Slovenská 1495/ 10
085 01 Bardejov
tel.: +421902390261
e-mail: info@bajex.sk
www.bajex.sk

