
w jej skład wchodzą produkty będące uzupełnieniem akcesoriów 
podstawowych. Często niewidoczne, są bardzo pomocnym 
wyposażeniem każdego pokoju i łazienki hotelowej. Powodują, że 
Hotelowy Gość ma wszystko to, czego mu potrzeba do 
codziennych czynności

Łazienka

Kubek szkłopodobny
w foli

Myjka do ciała

Kubek plastikowy
w foli

Zestaw do mycia zębów folia:
jednorazowa pasta
+ szczoteczka 

Zestaw do mycia zębów folia:
jednorazowa pasta

 + szczoteczka składana

Zestaw kosmetyczny folia:
pałeczki do uszu,

płatki kosmetyczne,
pilniczek

Zestaw do golenia folia:
krem do golenia +

jednorazowa maszynka do golenia

Chusteczki higieniczne

Mydełko flow-pack
10g

Mydełko folia
15g

Mydełko papierek
15g

Mydełko saszetka
10g

Chusteczka odświeżająca Ręcznik frotte
30cm x 30cm

Czepek do włosów folia

Torebka sanitarna
14cm x 28cm

Nakładka na sedes
w folii

Galanteria hotelowa
www.midel.pl

Nakładka na sedes
w papierku

Pasek na WC
“Zdezynfekowano”

Zestaw do golenia folia:
żel do golenia +

jednorazowa maszynka do golenia



Pokój

Grzebień folia

Składana szczotka
do ubrań folia

Składana szczotka
do ubrań folia

Długopis ekologiczny Rozetki papierowe Zawieszki na drzwi Zawieszki na drzwi

Drewniana szczotka
do ubrań

Drewniana szczotka
do ubrań

Igielnik folia:
igła, nici, guziki, agrafka

Torba na brudną bieliznę
34cm x 40cm

Torba na brudną bieliznę
40cm x 55cm

Rękawica do butów z flizeliny Czyścik do butów saszetka Czyścik gąbka do butów folia Czyścik gąbka do butów etui plastikowe



Tacka drewniana Tacka plastikowa
przeźroczysta

Zestaw podróżny kosmetyczka

Zestaw higieniczny

Zestaw podróżny kosmetyczka:
- balsam do ciała 20ml

- mydło 15g
- zestaw do golenia
- zestaw kosmetyczny

- grzebień
- chusteczki higieniczne- chusteczki higieniczne
- łyżka do butów
- ręcznik frotte

Zestaw higieniczny:
- żel pod prysznic
- balsam do ciała
- zestaw do golenia

- zestaw do mycia zebów
- zestaw kosmetyczny
- nakładka higieniczna- nakładka higieniczna
- chusteczki higieniczne
- czyścik do butów

Łyżka do butów krótka Łyżka do butów Łyżka do butów



Kartoniki faliste

Szampon do włosów
20 ml

Żel pod prysznic
20 ml

Balsam do ciała
20 ml

Szampon do włosów
30 ml

Igielnik:
igła, nici, guziki, agrafka

Zestaw kosmetyczny:
pałeczki do uszu,

płatki kosmetyczne, pilniczek

Gąbka do butów nasączona
bezbarwną substancją czyszczącą

Zestaw do golenia:
krem do golenia

+ maszynka do golenia

Żel pod prysznic
30 ml

Balsam do ciała
30 ml

Szampon do włosów
30 ml

Żel pod prysznic
30 ml

Balsam do ciała
30 ml

Szampon do włosów
20 ml

Żel pod prysznic
20 ml

Balsam do ciała
20 ml
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