


Bajex je rýchlo rastúca spoločnosť, ktorej kľúčovým zameraním je zariaďovanie nie len 
hotelov a reštaurácií ale aj konferenčných a banketových miestností. 
Zdôrazňuje ich jedinečnosť atmosféru a tým podporuje seba-reprezentáciu a ciele ich 
majiteľov pri tvorbe individuálnych projektov. Tak ako garantujeme investorom, že spolupráca 
s našou spoločnosťou je zisková investícia po mnoho rokov, tak garantujeme aj individuálnym 
klientom profesionálny prístup a kvalitu produktov a služieb za najvýhodnejšiu cenu.
Každý deň zvyšujeme počet uzavretých zmlúv, čo dokazuje, že naši klienti sú naďalej spokojní 
s našimi službami. Pre to, aj Vám všetkým,  patrí jedno veľké ďakujem za prejavenú dôveru, 
ktorú nám vy, aj naši klienti prinášate.

Silné stránky spoločnosti: 
•	 nadštandardná	kvalita	produktov	za	primerané	ceny,

•	 presnosť,

•	 odborné	poradenstvo,

•	 individuálny	prístup	ku	každému	klientovi	

Pozývame Vás na spoluprácu

1  Projektovanie a interiérový dizajn          

2 Stoličky, kreslá, stoly a stolové  konštrukcie

3 Zostava stolov

4 Hotelový sortiment

5 Iné doplnky
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1 Projektovanie 
a interiérový dizajn

Projektujeme a dizajnovo navrhujeme celý interiér ubytovacích 
alebo stravovacích zariadení od nuly.
Vyhotovujeme vizualizácie ktoré sú vždy individuálne pre 
potreby Vašich zákazníkov. 
Sme špecialisti na dizajn hotelov, reštaurácií a banketových 
interiérov v súlade s najnovšími trendami.

Projektovanie a interiérový dizajn
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V ponuke sú zobrazené 
•	 vizualizácie,
•	 technické výkresy vybavenia,
•	 osvetlenie,
•	 koberce, podlahy, 
•	 tapety,

Vizualizácie

Ak máte záujem o kompletnú ponuku, 
zavolajte na tel. číslo.:  
+421 902 390 261   
alebo nám napíšte na email:  
info@bajex.sk
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2Stoličky, kreslá, stoly  
a stolové konštrukcie

6 7

Od roku 1998 navrhujeme a vyrábane širokú škálu nábytku ako 
stoličky, kreslá, stoly a stolové konštrukcie.
Taktiež ponúkame veľmi širokú škálu čalúnených textílií, medzi 
ktorými si každý zákazník nájde niečo pravé pre seba. Pre 
spoločnosti a súkromné osoby, ktoré s nami spolupracujú, 
ponúkame aj kompletný sortiment čalúnených materiálov, ako 
sú lepidlá, peny a ďalšie potrebné materiály na samostatnú 
prípravu nábytku.

Stoličky, kreslá, stoly a stolové konštrukcie
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Drevené stoličky 
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AL101

AL601 AL701

AL301 AL401

AL501

AL201

13

•	 stoličky vyrobené z hliníka,
•	 možnosť výroby rôznych tvarov a rámov
•	 profil 25x25,
•	 ľahké a kvalitné 
•	 operadlo a sedisko pokryté vysoko kvalitnou polyuretánovou penou 

ktorá je odolná proti odtlačeniu,
•	 stopky a nárazníky zabezpečujúce pred poškriabaním 
•	 nohy sú zakončené priesvitnou gumou, ktorá nezanecháva šmuhy
•	 hmotnosť približne 5,5 - 6 kg,
•	 ľahká skladovateľnosť, je možné na seba naskladať až 12 stoličiek, 
•	 záruka 5 rokov!

GRÁTIS!
Pri objednaní 150 ks, 
vozík na prepravu 
stoličiek v hodnote 
200€ úplne zadarmo! 

Hliníkové stoličky

V ponuke možnosť vytvoriť stoličku 
na mieru - široký výber čalúnenia, 
farba a tvar konštrukcie všetko 
podľa vašej požiadavky!!!

12 13

KB101 KB301 KB401

KB601KB501 KB701 KB801

KB901

KB201

Vysokokvalitné oceľové stoličky, 
skladovateľné na sebe až na 17 kusov! 

•	 stoličky vyrobené z ocele,
•	 možnosť výroby rôznych tvarov a rámov
•	 profil 20x20,
•	 práškové striekanie,
•	 operadlo a sedisko pokryté vysoko 

kvalitnou polyuretánovou penou ktorá je 
odolná proti odtlačeniu,

•	 stopky a nárazníky zabezpečujúce pred 
poškriabaním 

Oceľové stoličky

•	 nohy sú zakončené 
priesvitnou gumou, ktorá 
nezanecháva šmuhy

•	 vetráky pod sedadlom,
•	 hmotnosť približne 5,5 - 6kg,
•	 ľahká skladovateľnosť, je 

možné na seba naskladať až 
17 stoličiek 

•	 záruka 5 rokov, podľa výberu 
stoličky!

NOVINKA
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Skladacie stoly 

Ponúkame konferenčné, banketové, reštauračné a barové stoly
Skladacie banketové stoly, ktoré ponúkame, sa líšia tvarom a rozmerom. 
Ponúkame guľaté, obdĺžnikové a štvorcové stoly.

Farba dreva a rámov na výber. Na žiadosť zákazníka je  možné vyrobiť
stôl s inou veľkosťou a tvarom. Najväčšou výhodou stolov je možnosť 
funkčného sklápania tým, že zaberie veľmi málo miesta.

Naša ponuka zahŕňa aj mobilné zariadenia, servisné stoly a skladacie 
bufety. 

Ponúkame vybavenie pre stoly na ich uľahčenie  prepravy, čo umožní 
rýchle a efektívne premiestnenie  v miestnosti.

Regulovateľné 
zakončenie nôh 
stolov

Regulovateľné 
zakončenie nôh 
stolov

Vozík na prevoz stolov

14 15

Stand by stoly

Technické údaje:
•	 výška 110 cm, 
•	 veľkosť pracovnej plochy 60, 70 alebo 80 cm,
•	 horná časť je vyrobená z laminovanej dosky s hrúbkou 

18 mm alebo z hliníka, 
•	 veľmi silný a odolný rám,
•	 výber rámu : PVC alebo hliník, 
•	 sklopené do zvislej polohy zaberajú veľmi málo miesta.

Stôl dva v jednom  
•	 stôl, ktorý nevyžaduje skladovanie pre jeho 

funkčnosť!
•	 silný a odolný,
•	 jednoduchá montáž a demontáž,
•	 veľmi stabilný,
•	 možnosť vytvorenia pracovnej plochy s 

protihlukovou izoláciou ( multón) 
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Stoly 

Stoly s našimi konštrukciami 
môžete nájsť v reštauráciách, 
baroch, hoteloch a iných 
stravovacích zariadeniach. 
Využiteľné sú tiež počas 
rôznych akcií a veľtrhov. 
Stolové konštrukcie 
ponúkame z chromovanej 
ocele, maľovanej ocele alebo , 
nehrdzavejúcej  ocele, liatiny a 
hliníka.

E-080
Výška:  
715mm 
Priemer konštrukcie: 
175mm 
Váha: 
3,70kg

E-05-45
Výška: 
730mm
Priemer konštrukcie: 
450x450mm
Váha:
14,50kg

E-05-45-101
Výška:  
1100mm 
Priemer konštrukcie: 
450x450mm 
Váha: 
15,40kg

E-19
Výška: 
720mm
Priemer konštrukcie: 
450mm
Váha: 
11,80kg

A-15-101-43
Výška: 
1110mm
Priemer konštrukcie: 
430mm
Váha: 
5,20kg

E-48
Výška: 
730mm
Priemer konštrukcie: 
720x720mm
Váha: 
7,00kg

A-15-101-43
Výška: 
1110mm
Priemer konštrukcie: 
430mm
Váha: 
5,20kg

E-M3
Výška: 
730mm
Priemer konštrukcie: 
300mm
Váha: 
7,80kg

E-19-101
Výška: 
1110mm
Priemer konštrukcie: 
450mm
Váha: 
11,80kg.

C11
Výška: 
725mm
Priemer konštrukcie: 
410x410mm
Váha: 
7,00kg

Ak máte záujem o kompletnú ponuku, 
zavolajte na tel. číslo.:  
+421 902 390 261   
alebo nám napíšte na email:  
info@bajex.sk

16 17

Stoly 

B-L3
Výška: 
730mm
Priemer konštrukcie: 
560mm
Váha: 
9,50kg

L-013
Výška: 
740mm
Priemer konštrukcie : 
600x600mm
Váha: 
3,50kg

B-L4
Výška: 
730mm
Priemer konštrukcie: 
576mm
Váha: 
11,00kg

B-41/S
Výška: 
730mm
Priemer konštrukcie: 
430mm
Váha: 
10,00kg

C-47
Výška: 
730mm
Priemer konštrukcie: 
450 mm
Váha: 
11,00kg

B-06
Výška: 
730mm
Priemer konštrukcie: 
450x450mm
Váha: 
20,50kg

B-07
Výška: 
730mm
Priemer konštrukcie: 
510x815mm
Váha: 
28,50kg

E25
Výška: 
730mm
Priemer konštrukcie: 
700x400mm
Váha:
21,00kg

C-50
Výška: 
730mm
Priemer konštrukcie: 
700x400mm
Váha: 
21,00kg

B-41
Výška: 
695mm
Priemer konštrukcie: 
430mm
Váha: 
8,00kg

C-44/S
Výška: 
730mm
Priemer konštrukcie: 
450x450mm
Váha: 
15,30kg
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Špecializujeme sa na šitie návlekov 
pre všetky tvary stoličiek. Vytvárame 
individuálne návrhy pre každý interiér
•	 moderný,
•	 elegantný,
•	 univerzálny, 
•	 klasický, 
•	 odolný voči poškodeniu, 
•	 z prírodných materiálov

Naše návleky sú označované:
•	 vysokou kvalitou zakončenia,
•	 trvanlivosťou, 
•	 originalitou, 
•	 praktickosťou, 
•	 primeranou cenou

Návleky na stoličky

20 21
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Návleky na stoličky – realizácie
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Elastické návleky na stoly dostupné v širokej 
palete farieb. 
Šijeme návleky na každý rozmer stolu z troch 
materiálov: spandex, superspandex a purmo.
Zakončenie nožičiek : ECO-koža

Ponúkame návleky tiež na stand by stoly 
dostupné v širokej palete farieb.

Návleky na stoly

26 27

Obrusy

Šijeme obrusy na každý rozmer stolu. 
V ponuke máme široký výber tkanín v 
rôznych prevedeniach a šírkach.

Dostupné tkaniny:

•	 odolné proti škvrnám, šírka 160, 18O, 320 cm, 
•	 bavlnené - šírka 160 cm, 180 cm, 
•	 polyesterové- 150, 160, 180 cm, 
•	 elano-bavlnené-320 cm.
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Servítky  

Banketové servítky 
Naše servítky sú vyrobené z týchto tkanín:
•	 100% bavlna -  190g / m2,  obšitá zo štyroch strán,
•	 Zmes polyesteru a bavlny - 160g / m2 v 

štandardných rozmeroch 40x40 a 50x50 alebo na 
vyžiadanie klienta. 

•	 Štandardné zašitie na 1,0 cm alebo podľa vášho 
uváženia. 

•	 Štandardné zašitie na 1,0 cm alebo podľa vášho 
uváženia.

V ponuke máme servítky vysokej kvality 
značky DUNI za obstarávacie ceny.

28 29

Banketové sukne 

Banketové sukne na stoly a doplnky

Banketové, kongresové či svadobné priestory sa len sotva zaobídu bez banketových sukní. 
Vďaka banketovej sukni sa stôl za pár sekúnd premení na elegantnú tabuľu. 
V našej ponuke nájdete sukne ktoré ktoré uspokoja očkovania a potreby Vašich zákazníkov. 

Klipsy na každý rozmer tabule : šírka – 14 - 45 mm 
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sortiment
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Od poradenstva až po montáž. 
•	 Garniže, koľajničky  

na závesy,
•	 Posteľná bielizeň
•	 Závesy
•	 Prikrývky, vankúše
•	 Záclony

Hotelový sortiment

Závesné systémy
•	 PCV
•	 Hliníkové
•	 Systém Flex
•	 Garniže

Uteráky 
V ponuke nájdete uteráky vo výbornej 
kvalite, dostupné:
•	 450 g/m2, 
•	 500 g/m2, 
•	 550 g/m2. 
•	  

Všetko čo bude vo vašej hotelovej izbe chýbať, vie 
zabezpečiť firma Bajex. Spolupracujeme s mnohými 
architektmi a dizajnérmi. Spolu s nimi pripravujeme 
projekty aj pre najnáročnejších klientov. V ponuke 
máme široký vyber certifikovaných tkanín s 
nehorľavými vlastnosťami v rôznych šírkach a 
dĺžkach.

•	 Chrániče 
matracov

•	 Prehozy cez 
posteľ

•	 Uteráky

32 33

Župany, posteľná bielizeň

Župany 
Vyrobené zo 100% bavlny v rôznych veľkostiach. 
Župany tiež pre deti. 

Prikrývky, vankúše
Vyplnenie: 
•	 polyesterovo-silikónové vlákno
•	 antialergické silikónové guličky

Chrániče matracov 
(moltón) vysokej kvality. Používame tú istú membránu ako v profesionálnych 
športových bundách. Membrána neprepúšťa tekutiny ale prepúšťa vodnú 
paru, tým ideálne chráni matrac. Čo je pre nás dôležité je lemovaná obšívka 
alebo gumy na rohoch. 

Šijeme na každý rozmer matraca.
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Zahradzovacie stĺpiky a batožinové vozíky

35

Zahradzovacie stĺpiky.
•	 Široký výber farieb
•	 Možnosť výberu: stuha, lano
•	 Možnosť zakúpenia: spolu alebo osobitne
•	

Batožinové vozíky. 
Batožinové vozíky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Zakončenie INOX. 
Povrchová úprava: nerezová oceľ. 

Parametre
•	 Šírka: 610 mm
•	 Dĺžka: 1100 mm
•	 Výška: 1910 mm

•	 Priemer koliesok: 200 mm
•	 Váha:  49,9 kg

34

Čističky vzduchu, žehliace systémy

35

Čističky vzduchu
Čističky vzduchu slúžia na odstraňovanie rôznych druhov nečistôt z ovzdušia v 
miestnostiach. Výber čističky sa odvíja od typu nečistôt, ktoré majú byť zo vzduchu 
odstránené, a od veľkosti miestnosti, kde bude prístroj používaný. Filtre spolu s ionizátorom 
účinne odstraňujú plesne, baktérie, vírusy, škvrny, častice, mikroorganizmy, alergény, 
pachy, tabakový dym. Dôležitým parametrom je teda druh filtrácie aj vzduchový výkon 
čističky. Ideálny pre alergikov, astmatikov, deti, majiteľov zvierat, miestnosti, kde sú pacienti 
ubytovaní. Zariadenia merajú kvalitu vzduchu a automaticky prispôsobujú intenzitu procesu 
čistenia. 

Parné žehličky Jiffy Streamer Model J-2
Naparovacie žehličky potrebujú na žehlenie vodu, 
ktorá sa v zabudovanom zásobníku pretvára na 
horúcu paru. Z toho dôvodu sa musia pravidelne 
odvápňovať. Výborne poslúži ako žehlička na 
košele a je ideálna aj na bežné žehlenie všetkých 
typov bielizne.

•	 Doba nahrievanie 2 minúty

•	 Odolné hliníkové puzdro

•	 1300 watt výhrevné teleso

•	 3,8 l zásobník vody

•	 Uľahčenie nalievanie vody

•	 2 hodinová para z jedného zásobníka

•	 Funkcia automatického vypnutia prehriatia 
poistky

•	 Otočné kolieska umožňujúce ľahkú manipuláciu

•	 Dostupné vo verziách 120V a 230V

•	 Vyrobené v USA

•	 Široká škála príslušenstva Stream One 

•	 Najlepšie domáce zariadenie na žehlenie na trhu
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Vysávač

Vysávač STARMIX TS 714 RTS 
•	 Energetická trieda A
•	 Extrémne tichý, výkonný a ľahký hotelový vysávač
•	 Ideálne pre hotely, kancelárie, a to aj pre použitie počas pracovnej doby
•	 Vysoký sací výkon – komfortná obsluha a ďalšie regulácie odsávanie 

zaisťujú dokonalé výsledky čistenia akéhokoľvek povrchu
•	 Kapacita nádrže - 14 litrov
•	 Navrhnutý tak, pre maximálne využitie svojej kapacity
•	 Vybavený filtrom HEPA
•	 Automatický regulátor výkonu podľa typu povrchu
•	 Max. výkon: 700 W
•	 Typ vysávania: suché
•	 Pracovný dosah kabelu a hadice: 13 m
•	 Hmotnosť: 4,8 kg

Výhody

•	 Jednoduchá obsluha
•	 Miesto na odloženie doplnkov
•	 Gumové kolieska pre tiché používanie

Odkurzacz STARMIX TS 714 RTS, klasa energ. A

Producent: STARMIX

Nr produktu: SX017716

Dostępność: jest

Cena  1044.27 zł   (z VAT)  

OPIS PRODUKTU
DANE PRODUKTU

Wyjątkowo cichy, mocny i lekki odkurzacz hotelowy Starmix do pracy na sucho.
- Wyjątkowo cichy - idealny do hoteli, biur, do użytku nawet w czasie godzin pracy
- Wysoka moc zasysania - wygodna obsługa, dodatkowa regulacja siły ssania zapewania
idealny rezultat sprzątania każdej powierzchni
- Pojemny zbiornik - 14 litrowy zbiornik zaprojektowany tak, aby maksymalnie
wykorzystywać jego pojemność. Praca z workiem lub bez. Na wyposażeniu filtr HEPA.
Korzyści:

Ak máte záujem o kompletnú ponuku, 
zavolajte na tel. číslo.:  
+421 902 390 261   
alebo nám napíšte na email:  
info@bajex.sk

3736

Realizácie
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Obrus 3D Ruže

41

Obrus 3D Ruže je k dispozícii v rôznych 
farbách. Je možné kúpiť samostantú 
tkaninu alebo hotový výrobok podľa 
želania.
•	 Šírka tkaniny - 140 cm, 
•	 zloženie 100% polyester

40 41

Servítky sú čerešničkou na každú tortu. Pridávajú 
na charaktere, farbe a vytvárajú zaujímavú textúru. 
Malý dôraz veľkého významu, ktorý vám umožní 
vyjadriť svoju kreativitu a zapôsobiť na svojich 
hostí.  Naša ponuka perfektne spája aj iné výrobky 
z našej kolekcie, čo vytvára prakticky neobmedzené 
možnosti.

Charakteristika
•	 rôzne prevedenia 4-vrstvovových servítok zo 

špeciálneho materiálu podobnému textilu
•	 jemné, s vysokou absorpčnou schopnosťou
•	 rozmer: 40 x 40 cm
•	 balenie 60 kusov
•	 jednotka predaja 1 balenie

Servítky DUNI
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Textílie Duni 

43

Prečo zvoliť jednorazové obrusy Duni? 
•	 najvyššia kvalita
•	 ekologický materiál
•	 jednoduchá kombinovateľnosť so sviečkami  

a servítkami

42 43

Doplnky 

Ponúkame vám potrebné doplnky, ktoré uľahčujú vašu 
prácu a zároveň sú veľmi elegantné a jedinečné.  Ponúkame 
svietniky ktoré sú ručne výrobné z porcelánu. Vysoká kvalita 
a ochrana pred uhasením.

Sviečky
•	 guľaté 
•	 oválne
•	 iné/rôzne tvary
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Veľký stolový inventár

Novinka v ponuke!
•	 porcelán
•	 taniere
•	 príbory
•	 sklo

Ak máte záujem o kompletnú ponuku, 
zavolajte na tel. číslo.:  
+421 902 390 261   
alebo nám napíšte na email:  
info@bajex.sk

Pozývame Vás na spoluprácu!

44
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Slovenská 1495/10
085 01  Bardejov

+421 902 390 261
info@bajex.sk
www.bajex.sk

Požičovňa 

+421 919 280 686 /bajex.sk

Hotelové vybavenie


