
Prześcieradło elastyczne, z wycięciem na nogi, odpowiednie na łóżko      
      o wymiarach szer. 70, dł. 185, wys. 78 cm

Beret/pokrowiec na taboret okrągły frotta, wykończony ściągającą gumą 
(pasuje na taboret o średnicy ok. 36 cm i grubości ok. 6 cm)

Beret/pokrowiec na taboret okrągły welur, wykończony ściągającą gumą 
(pasuje na taboret o średnicy ok. 36 cm i grubości ok. 6 cm)

Pokrowiec na taboret typ rodeo frotte wszyta guma, stoper do regulacji 
średnicy

Pokrowiec na taboret typ rodeo welur wszyta guma, stoper do regulacji 
średnicy

Pokrowiec skaj na gumie ze stoperem do regulacji średnicy (pasuje na 
okrągłe siedziska o średnicy ok. 31 cm i grubości do 3 cm)

Pokrowiec skaj na gumie ze stoperem do regulacji średnicy (pasuje na 
okrągłe siedziska o średnicy ok. 38 cm i grubości do 7 cm)

Buty do parafiny frotta

Buty do parafiny welur



ŁÓŻKO STANDARD

ŁÓŻKO WĄSKIE

Opaska rzep (5-6/65 cm, rzep 8 cm) frotta

Opaska (5-6/65 cm, rzep 8 cm) welur

Pokrowiec/prześcieradło na fotel kosmetyczny frotta, wymiar dzianiny 
100x210, pasuje na łóżka szer. 75 cm, dł. 185, grubość do 12 cm.

Pokrowiec/prześcieradło fotel kosmetyczny welur, wymiar dzianiny 
100x210, pasuje na łóżka szer. 75 cm, dł. 185, grubość do 12 cm.

Pokrowiec/prześcieradło na fotel kosmetyczny frotta, pasuje na łóżka 
szer. 60 cm, dł. 180, grubość 8 cm.

Pokrowiec/prześcieradło na fotel kosmetyczny welur, pasuje na łóżka 
szer. 60 cm, dł. 180, grubość 8 cm.

Rękawice do parafiny frotta

Rękawice do parafiny welur

Kilt męski, dł. 63 cm, rzep 20 cm, welur



Tunika/pareo na gumie z rzepem 15 cm, dł. 75 cm, frotta 

Tunika/pareo na gumie z rzepem 15 cm, dł. 75 cm, welur

Kołderka frotta, pikowana, w środku ocieplina, grubsza, ciepła, wymiar 
100x180 cm

Kołderka welur, pikowana, w środku ocieplina, grubsza, ciepła, wymiar 
100x180 cm

Koc frotte, dwustronny, pikowany, wymiar 100x180

Koc welur, dwustronny, pikowany, wymiar 100x180

Wałek pod głowę (wsypa wypełniona miękkim wkładem plus poszewka 
na zamek z weluru),  szerokość ok. 25 cm, ok. średnica 12 cm.

Wałek pod nogi (wsypa wypełniona miękkim wkładem plus poszewka na 
zamek z weluru),  szerokość ok. 50 cm, ok. średnica 12 cm.

Poduszka manicure z zapinanym na zamek pokrowcem ze skaju

Szelka do prześcieradła, naciągacz regulowany, guma rozciąga się w 
zakresie 50-100 cm



         Fartuch fryzjerski ochronny uniwersalny czarny zmywalny,            
       z kieszeniami

Fartuch zapaska damski, bawełniany, z kieszeniami, kobiecy fason, kilka 
kolorów do wyboru

Fartuch kosmetyczny damski, fason Gracja, krótki, taliowany, ze stójką, z 
kieszonkami, zapinany na guziki

Fartuch kosmetyczny damski, luźniejszy, fason Paris, obszerne 
kieszenie, stójka, zapinany na napy, wykończony lamówką

                             Koszulka klasyczna  damska lub męska                         
                                             rozmiary i kolory na                                   

https://tekstyliaspa.pl/tekstylia-kosmetyczne/koszulki

                                      Koszulka polo damska lub męska                          
                                          rozmiary i kolory na                                    

https://tekstyliaspa.pl/tekstylia-kosmetyczne/koszulki



Ręcznik SPA 100% bawełna, klasyczny splot, gramatura 450, wymiar 
30x30 cm, kolor biały

Ręcznik SPA 100% bawełna, podwójna pętelka, gramatura 500,  wymiar 
30x50 cm,  kolor: biały

Ręcznik SPA 100% bawełna, klasyczny splot, gramatura 500, wymiar 
50x100 cm, kolor biały

Ręcznik SPA 100% bawełna, podwójna pętelka, gramatura 500,  wymiar 
70x140 cm,  kolor: biały

Ręcznik SPA 100% bawełna, podwójna pętelka, gramatura 450,  wymiar 
30x50 cm  kolor: czarny

Ręcznik SPA 100% bawełna, podwójna pętelka, gramatura 450,  wymiar 
50x90 cm  kolor: czarny

Ręcznik SPA 100% bawełna, podwójna pętelka, gramatura 450,  wymiar 
70x140 cm kolor: czarny

Ręcznik SPA 100% bawełna, klasyczna pętelka, gramatura 450,  wymiar 
50x90 cm  kolor: brązowy

Ręcznik SPA 100% bawełna, klasyczna pętelka, gramatura 450,  wymiar 
70x140 cm  kolor: brązowy

Ręcznik SPA 100% bawełna, klasyczna pętelka, gramatura 500,  wymiar 
30x50 cm  kolor: granat

Ręcznik SPA 100% bawełna, klasyczna pętelka, gramatura 500,  wymiar 
50x100 cm  kolor: granat

Ręcznik SPA 100% bawełna, klasyczna pętelka, gramatura 500,  wymiar 
70x140 cm  kolor: granat



Ręcznik SPA 100% bawełna, klasyczna pętelka, gramatura 450, wymiar 
30x30 cm  kolor: szary

Ręcznik SPA 100% bawełna, klasyczna pętelka, gramatura 450, wymiar 
30x50 cm  kolor: szary

Ręcznik SPA 100% bawełna, klasyczna pętelka, gramatura 450, wymiar 
50x90 cm  kolor: szary

Ręcznik SPA 100% bawełna, klasyczna pętelka, gramatura 450, wymiar 
70x140 cm  kolor: szary

Osłona ochronna, gruba folia, zmywalna, z wszytą gumą do 
zamocowania pod łóżkiem. Wymiar: szerokość 65 cm, długość 70  cm,  

łatwo można dociąć nożyczkami do kształtu fotela (możemy przygotować 
również inne rozmiary)

Foliowy ochraniacz na leżanki, zmywalny, gruba folia, dwie gumy z 
regulacją, rzep do podklejenia

Poduszeczka ze skaju, zmywalna, miękka, pod dłoń, pod łokieć, pod 
głowę. Wygodna i funkcjonalna, trzy kolory: beżowy, szary, czarny.



Woreczek siatkowy do prania i przechowywania, wymiary ok. 18x25 cm. 
Do wyboru biały lub w różowe serca.

           Płatek kosmetyczny do demakijażu, wielokrotnego użytku. 
Podwójna bawełniana frotte, obszyty lamówką, z zawieszką, średnica ok. 

7 cm, kilka kolorów do wyboru. Można prać w pralce.

Maska do relaksu, czarna satyna, miękka, lamowana, na gumce w 
komplecie z woreczkiem
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