


ręcznik hotelowy 2

ręcznik hotel jose 

ręcznik hotelowy 7

ręcznik hotelowy 3

ręcznik vera

ręcznik ref 44

Pełna oferta ręczników na naszej stronie - zobacz!

PRODUCENT
ręczniki hotelowe

Fio 24/2 (przędza podwójne skręcana)
Kurczenie maxi. 5%

Proces viskozo-meryczny DPV=1880
Wysoki stopień wsiąkania wody

w ręcznik, miły w dotyku,
100 % - przędza biała optyczna

Certyfikaty międzynarodowe:
- Oko-tex Standard 100
- NP EN ISO 9001:2000
- hotel certyfikat --- CITEVE

Rozmiary:
30 x 30
30 x 50
50 x 100
70 x 140
100 x 150
100 x 180

Gramatura: 450g, 500g, 550g , 600g
100 % Bawełna

Podwójne szycie

Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC
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ręcznik 2 paski

ręcznik 2

ręcznik husa

ręczniki hotel 2

ręcznik f

ręczniki  ref 2401

Pełna oferta ręczników na naszej stronie - zobacz!

PRODUCENT
ręczniki hotelowe
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Fio 24/2 (przędza podwójne skręcana)
Kurczenie maxi. 5%

Proces viskozo-meryczny DPV=1880
Wysoki stopień wsiąkania wody

w ręcznik, miły w dotyku,
100 % - przędza biała optyczna

Certyfikaty międzynarodowe:
- Oko-tex Standard 100
- NP EN ISO 9001:2000
- hotel certyfikat --- CITEVE

Rozmiary:
30 x 30
30 x 50
50 x 100
70 x 140
100 x 150
100 x 180

Gramatura: 450g, 500g, 550g , 600g
100 % Bawełna

Podwójne szycie

Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC



ręcznik 3 paski lis rayas
ręcznik widelka

ręczniki Lisa Rays

Luxo-NP 0355

ręcznik Iwona

ręcznik ref 40

Pełna oferta ręczników na naszej stronie - zobacz!

PRODUCENT
ręczniki hotelowe

Fio 24/2 (przędza podwójne skręcana)
Kurczenie maxi. 5%

Proces viskozo-meryczny DPV=1880
Wysoki stopień wsiąkania wody

w ręcznik, miły w dotyku,
100 % - przędza biała optyczna

Certyfikaty międzynarodowe:
- Oko-tex Standard 100
- NP EN ISO 9001:2000
- hotel certyfikat --- CITEVE

Rozmiary:
30 x 30
30 x 50
50 x 100
70 x 140
100 x 150
100 x 180

Gramatura: 450g, 500g, 550g , 600g
100 % Bawełna

Podwójne szycie

Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC
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ręcznik hotelowy 6

ręcznik wafle

ręcznik NP 1157

ręcznik hotelowy 4

ręcznik hotelowy 1

ręcznik LUX 2

Pełna oferta ręczników na naszej stronie - zobacz!

PRODUCENT
ręczniki SPA

Fio 24/2 (przędza podwójne skręcana)
Kurczenie maxi. 5%

Proces viskozo-meryczny DPV=1880
Wysoki stopień wsiąkania wody

w ręcznik, miły w dotyku,
100 % - przędza biała optyczna

Certyfikaty międzynarodowe:
- Oko-tex Standard 100
- NP EN ISO 9001:2000
- hotel certyfikat --- CITEVE

Rozmiary:
30 x 30
30 x 50
50 x 100
70 x 140
100 x 150
100 x 180

Gramatura: 450g, 500g, 550g , 600g
100 % Bawełna

Podwójne szycie

Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC
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dywaniki łazienkowe

dywanik stopka  2

dywanik Mariza

dywanik NP 4517 

dywanik stopki kwadraciki 

dywaniki ref 4764-lisa rayas -stopki

Pełna oferta dywaników na naszej stronie - zobacz!

Dywaniki posiadają bardzo dobre  
zamocowanie pętelek, które są wykończone  
zagęszczonym ściegiem, dzięki czemu wytrzymują  
pranie w pralkach przemysłowych.

Wykonane zgodnie z Systemem Norm ISO 9001

Posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

   Wymiary:
50 x 70 cm
50 x 70 cm
50 x 70 cm
50 x 80 cm
50 x 80 cm

 Gramatura:
650 
700 
750 
650 
750

100 % Bawełna

Podwójne szycie

Pranie w temp. 90OC

PRODUCENT

6



PRODUCENT
dywaniki łazienkowe
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dywanik Pedro
dywanik Amelia

dywanik Pedro 800 g

dywanik 2

dywanik 4

dywanik 1

Pełna oferta dywaników na naszej stronie - zobacz!

Dywaniki posiadają bardzo dobre zamocowanie
pętelek, które są wykończone zagęszczonym ściegiem,  
dzięki czemu wytrzymują pranie w pralkach przemysłowych.

Wykonane zgodnie z Systemem Norm ISO 9001

Posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

   Wymiary:
50 x 70 cm
50 x 70 cm
50 x 70 cm
50 x 80 cm
50 x 80 cm

 Gramatura:
650 
700 
750 
650 
750

100 % Bawełna

Podwójne szycie

Pranie w temp. 90OC



PRODUCENT
szlafroki - wafel
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szlafrok - wafle - 280g

szlafrok - Favo - Abip

szlafrok wafel 5materiał - kolorymożliwość haftu loga

Deseń: w kwadraciki, wafel
Gramatura: 250-280 g/m2
Rozmiar: S, M, L, XL, XXL
Dostępne kolory: biel oraz beż

Szlafroki z kolekcji WAFEL są produkowane 
w wersjach z kapturem lub z kołnierzem oraz listwa. 
Klasyczny fason, przewiązywany paskiem wraz 
z naszywanymi kieszeniami zadowoli każdego 
amatora kąpieli czy zabiegów SPA.  Solidne przeszycia 
gwarantują trwałość w trakcie użytkowania jak również 
prania w wysokich temperaturach.

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC



PRODUCENT
szlafroki - frotte
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Deseń: frotte
Gramatura: 400-450 g/m2
Rozmiar: S, M, L, XL, XXL 
Dostępne kolory: biel oraz beż

szlafrok lux 400g

szlafrok - frotte - Abip

szlafrok frotte 400 g
szlafrok frotte 450 g

Pełna oferta szlafroków na naszej stronie - zobacz!

Wykonane zgodnie z Systemem Norm ISO 9001

Posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC



PRODUCENT
akcesoria hotelowe
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Wykonane zgodnie z Systemem Norm ISO 9001

Posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Możliwość wykonania haftu lub nadruku.

Pełna oferta akcesoriów na naszej stronie - zobacz!

100 % Bawełna
Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC

100% bawełna - 280 g,
do gabinetów kosmetycznych oraz spa100% bawełna,

Rozmiar – uniwersalny
Dostępne kolory– biel, ecru, creme
Możliwość wykonania haftu lub nadruku

Rozmiar – uniwersalny
Kolory – biel, ecru, creme
Możliwość wykonania haftu
lub nadruku

100% bawełna
Rozmiar – uniwersalny
Dostępne kolory – biel, ecru, creme
Możliwość wykonania haftu lub nadruku

Peniuarki
Opaska wafel

Opaska

Akcesoria



PRODUCENT
tłoczenia i haft
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RĘCZNIKI  VIP  
Z TŁOCZONYM NAPISEM „HOTEL” LUB LOGO KLIENTA.
Ręcznik najwyższej jakości o podwyższonej wytrzymałości (100% bawełna, 
podwójna pętelka, przędza klasyczna, gęsto tkany, pranie w 90˚C).
Obszycie hotelowe ściegiem supełkowym.
Wszywka oraz logo powstaje zgodnie z życzeniami klienta.
Możliwość zamówień specjalnych (kolor, rozmiar, wykończenie, gramatura...).
GRAMATURA 450-550g

Tłoczenie jest bardzo interesującą  
techniką znakowania ręcznika.
Technika ta, zwana jest również reliefem. Wzór 
wykonany tą metodą będzie na jednej stronie 
ręcznika, druga strona pozostaje gładka.  
Ręczniki tłoczone spełniają wymagania Klientów 
oczekujących wysokiej ekskluzywności przy 
wykorzystaniu całej jego powierzchni na swoją 
reklamę.

Ręczniki tłoczone wykonujemy w ilościach  
od 230 sztuk.

Ręczniki z haftowanym logiem lub wzorem.
Haft z firmowym logo wykonany na ręcznikach, szlafrokach 
oraz pościeli. Metoda ta jest jedną z najczęściej wybiera-
nych, ze względu na minima produkcyjne. Ręcznik z haftem  
możemy wykonać już od jednej sztuki, co w przypadku  
innych technik jest niemożliwe.

Haft na ręczniku wykonywany jest przy użyciu specjalnych, 
syntetycznych nici, które przy praniu nie powodują żadnych 
odbarwień. Solidne wykonanie haftu gwarantuje jego trwa-
łość na lata.

Istnieją dwie metody haftu: haft płaski i wypukły. Haft  
wypukły stosowany jest przy haftowaniu np. małych literek 
czy wąskich elementów grafiki, natomiast haft płaski stosu-
jemy przy dużych powierzchniach wymagających wypełnie-
nia. Na takich powierzchniach nie można użyć haftu wypu-
kłego gdyż mógłby powodować zaciąganie się nici podczas  
użytkowania ręcznika.

Haft na ręczniku prezentuje się bardzo efektownie i nadaje 
ręcznikowi ekskluzywny charakter

przykłady - tłoczenie

Więcej o tłoczeniu i hafcie na naszej stronie - zobacz!



PRODUCENT
pościel hotelowa
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Najpiękniejsza i elegancka zarazem tkanina  
ref 273 stosowana na poszwy zarówno do eleganckich hoteli jak  
i pensjonatów, coraz częściej znajduje swoje zastosowanie głównie 
za przyczy ną połączenia dużego stopnia wytrzymałości, miękkości 
w dotyku, połysku i bardzo estetycznego wyglądu.

Bardzo popularny w branży hotelowej jest wzór pościeli w paski 1cm 
– ref 296/271 bawełniano-satynowy, stworzony z klasycznych przędz 
czesankowych, posiada nieocenioną wytrzymałość, delikatny chwyt, 
piękny połysk, doskonała układalność i trwałość, co kwalifikuje ją jako 
najlepiej sprzedający się w naszej ofercie produkt.

Splot:100% bawełna
Tkanina: bawełna - satyna
Kurczliwość: do 5%
Wzmocnione szwy.
Zamykanie na 30 cm zakładkę.
Szeroka gama rozmiarów.

Wymiary poszewki: 40 x 40, 50 x 60, 50 x 70, 50 x 80, 60 x 70, 70 x 80 
Wymiary poszwy: 140 x 200, 160 x 200, 180 x 200, 220 x 200

Wymiary poszewki: 40 x 40, 50 x 60, 50 x 70, 50 x 80, 60 x 70, 70 x 80 
Wymiary poszwy: 140 x 200, 160 x 200, 180 x 200, 220 x 200

Tkanina satynowa.
Wzmocnione szwy.
Zamykanie na 30 cm zakładkę.
Splot: bawełna 100%
- satyna 30 x 30, 99 x 78
Ciężar [g/m²]: 150-160
Deseń: 0,5 cm paski
Szerokość [cm]: 140, 160, 240, 286
Kurczliwość [%]: do 5
Kolor: biel, ecru.

Ciężar [g/m²]: 160-170
Deseń: 1 cm paski
Kolor: biel, ecru.

Więcej o pościeli na naszej stronie - zobacz!

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc

Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC

Pranie w temp. 90OC



PRODUCENT
poszewki hotelowe
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Poszewki dzięki zastosowaniu klasycznych przędz czesankowych, 
posiadaja nieocenioną wytrzymałość, delikatny chwyt, piękny połysk, 
doskonała układalność i trwałość kształtu, nadajace sie do wszystkich 
rodzaji hoteli zarowna o wysokim standarcie jak i pensjonatow . 

gładka i perkal, 40x40 110x90 - 200 TC, 130 gr/m2  
- szerokość 285 cm, białe, po procesie kurczliwości  

satyna w paski 1 cm, 100% bawełna, 30x30 99x78 - 177 TC,  
160 gr/m2 - szerokość 286 cm, białe, wykończenie normalne 

satyna w paski 0,5 cm, 100% bawełna, 30x30 99x78 - 177 TC, 
160 gr/m2 - szerokość 286 cm, białe, po procesie  kurczliwosci  

satyna w paski 2 cm, 100% bawełna, 30x30 99x78 - 177 TC,  
160 gr/m2 - szerokość 286 cm, białe wykończenie normalne 

100% bawełna,  30x30 76x68 - 144 TC, 125 gr/m2  
- szerokość 286 cm, białe po procesie kurczliwość   

Poszewki ref 275 - gładka i percal  

Poszewki ref 296/271 

Poszewki ref 273

Poszewki ref 279

Poszewki ref 768

gładka -ref 275

percal -ref 275

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc



PRODUCENT
kołdry hotelowe
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Kołdra Fibras Vegetis to profesjonalna kołdra hotelowa, synte-
tyczna, antyalergiczna, bawełniana, nowej generacji.
Włókno roślinne, to surowiec, który oferuje komfort, miekkość i 
dobre samopoczucie. Zdrowa ze względu na swoje właściwości 
hipoalergiczne oraz antybakteryjne jest uważana za wspaniały 
produkt. Wygodna kołdra, która dzięki doskonałej absorpcji 
wilgoci ciała (4 razy większa w przypadku bawełny) nie pozwala 
na powstawanie nieprzyjemnych zapachów.  
Korzystny dla środowiska, błonnik roślinny pochodzi z zasobów 
naturalnych roślin, bez konieczności stosowania nawozów i środ-
ków owadobójczych i jest w pełni biodegradowalny.
Dostępny tylko kolor biały.
Za pomocą tego artykułu, oprócz wyboru jakości, jest ochrona 
ekosystemu.

Kołdra Anti-Stress to nowa generacja kołdry, nowa koncepcja snu.  
Związek między bawełny i węgla 1% przędzy daje kołdrę burzliwą 
wygląd.
Podczas snu powstaje środowisko, które przeciwdziała powstawaniu  
ładunków elektrostatycznych wszelkiego rodzaju, powodujące roz-
praszanie zanieczyszczenia środowiska, które powodują stres.
Ta rewolucyjna tkanina, ma certyfikat Oko-Tex Standard 100  
Nr 2008An25436 REA CH.
Profesjonalna kołdra hotelowa, syntetyczna, antyalergiczna, baweł-
niana, nowoczesnej generacji. Dostępny tylko kolor biały.

Kołdra Nature to profesjonalna kołdra hotelowa antyalergiczna, 
bawełniana, nowej generacji. Natura jest kołdrą w składzie bardzo 
prostą. Skład – 50% bawełna, 50% poliester
Dostępny tylko kolor biały. 

Kołdra Douce Lune - wypełnione są w 50% bawełna oraz 50% 
poliester (kulki poliestrowe). Dorównują one pod względem 
lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi.  
Dobrze przepuszczają powietrze, a podczas użytkowania  
nie zbijają się.

Skład – 100% wiskoza.
Wymiary – 76/68 30×30

Skład:
66% bawełny,  
33% poliester,
1% węgla

   Wymiary kołdry:
135 x 200
140 x 200
155 x 200
180 x 200
200 x 200

   Wymiary kołdry:
135 x 200
140 x 200
155 x 200
180 x 200
200 x 200

Wymiary kołdry: 135 x 200, 140 x 200, 155 x 200, 180 x 200, 200 x 200

Wymiary kołdry: 135 x 200, 140 x 200, 155 x 200, 180 x 200, 200 x 200



PRODUCENT
prześcieradła hotelowe
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Prześcieradła ref 768 powstały z klasycznych przędz czesankowych, 
posiadają nieocenioną wytrzymałość, delikatny chwyt, piękny 
połysk, doskonałą układalność i trwałość kształtu, najlepiej  
sprzedający się produkt w ofercie.

Splot – satynowy
Ciężar [g/m²] – 125 g
Deseń – gładki
Szerokość [cm] – 140, 160, 286
Kurczliwość [%] – do 4
Kolor – biel

Splot – bawełna
Ciężar [g/m²] – 130-140
Deseń – gładki
Szerokość [cm] – 140, 160, 286
Kurczliwość [%] – do 4
Kolor – biel

Wymiary  
prześcieradeł:

140 x 200
160 x 200
160 x 220
160 x 240
160 x 260
160 x 280
160 x 300
200 x 220
220 x 220
220 x 240
220 x 260
220 x 280
240 x 250
240 x 280

ref 768

ref 275

Vainica

Pespunte

Tilo

Więcej o prześcieradłach na naszej stronie - zobacz!

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC



PRODUCENT
tkaniny hotelowe

16

ref 275 - percalref 768,

ref 271-296

ref 273

ref 279

Tkaniny hotelowe,  
wysokiej jakości 100%, odporne na chlor i dezynfekcję.

• Istnieje możliwość druku wzorów na tkaninach płaskich do szerokości 286 cm.
• Wykonujemy projekty graficzne.

- bawełniano-satynowa 30 x 30 76 x 68
- deseń gładki,  
- gramatura: 125 g/m²  
- szer. 140, 160, 286 cm,
- kurczliwość do 3-4 %, 
- kolor: białe, ecru
- dostępne natychmiastowo

- perkal 100% bawełna 40 x 40
  110 x 90 - 200 TC,  
- gramatura:130 g/m²
- szer. 140, 160, 286 cm,  
- kolor: białe, ecru
- po procesie kurczliwości 
- dostępne natychmiastowo

- satyna w paski 1 cm, 100% bawełna
  30 x 30 99 x 78 - 177 TC,  
- gramatura: 160 g/m²  
- szer. 140, 160, 286 cm,  
- kolor: białe, ecru,  
- wykończenie normalne
- dostępne natychmiastowo

- satyna w paski 2 cm,
- 100% bawełna 30 x 30 99 x 78
- 177 TC, 160 g/m²
- szerokość 140, 160, 286 cm,
- kolor: białe, ecru,  
- wykończenie normalne
- dostępne natychmiastowo

- satyna w paski 0,5 cm, 100% bawełna 30 x 30 99 x78 - 177 TC,
- gramatura: 160 g/m²,  
- szer. 140, 160, 286 cm,  
- kolor: białe, ecru,  
- po procesie kurczliwości

Tkanina Ref. 768 
Tkanina Ref. 275 

Tkanina Ref. 271-296

Tkanina Ref. 279

Tkanina Ref. 273

100 % Bawełna Pranie w temp. 90OC



PRODUCENT
narzuty hotelowe
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Amailia

Gabriela

Iwona

Belem Double Face

Grafitti

Hebe

Narzuty wykonane techniką żakardową to recepta na eleganckie 
i przytulne wnętrze, są one wytrzymałe, zachowują swoją idealną 
strukturę i perfekcyjny wygląd.
Znakomicie chronią łóżka, kanapy i sofy. Naturalny i delikatny kolor 
narzuty sprawia, że może stać się ozdobą każdego wnętrza.

80% – bawełna
20% – poliester

Wymiary:
160 x 220 cm, 200 x 260, 240 x 260 cm

Więcej o narzutach na naszej stronie - zobacz!



PRODUCENT
podkłady higieniczne
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Ochraniacz higieniczny w formie nakładki na materac. W rogach wszyte gumki ułatwiające zamocowanie 
materaca. Wykonany z tkaniny ochronnej Frotte lub Jersey z warstwą poliuretanu, elastyczna przepuszczająca 
powietrze. Zabezpiecza materac przed płynami, roztoczami, gwarantuje wygodne spanie.

Dostępne rozmiary:

90x200
120x200
140x200
160x200
180x200
200x220

Dostępny kolor:  biały

Skład: bawełna, P.V.C.,  
             włókno poliestrowe 

Gramatura: 300-320 g/m2

Sposób konserwacji

- Prać w temperaturze do 95C
- Nie wybielać
- Nie czyścić chemicznie
- Nie prasować
- Można suszyć w suszarce bębnowej  
   w niższej temperaturze

Nadają się do stosowania zarówno w domach jak i w obiektach użyteczności 
publicznej, pensjonatach, hotelach, sanatoriach itp.



PRODUCENT
obrusy hotelowe
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Oferowane przez nas obrusy hotelowe produkowane są z niezwykle  
wytrzymałej i osiągającej doskonały połysk tkaniny synforowanej.  
Odpowiednio dobrane barwniki charakteryzujące się wysoką odpornością
na różnego rodzaju odbarwienia oraz czynniki  
mechaniczne. Bogata paleta kolorystyczna sprawia,  
że nie ma problemu, aby dopasować serwety i obrusy
do panującego już wystroju wnętrza.

Wysokiej jakości konfekcja stołowa (obrusy, serwety, 
nakładki) stanowi doskonały element zdobniczy dla  
restauracji, sali bankietowej w hotelach, pensjonatach itp.

Kolory: biały, beżowy, żółty,  
łososiowy, złoty, bordo
Splot: Satynowy
Ciężar:  200 g/m²
Deseń: gładki, kropki, listwa
Szerokość: 300 cm
Kurczliwość: do 4 %

Rozmiary:

140×140

160×160

140×220

160×220

okrągłe 140

okrągłe 160

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC



PRODUCENT
pokrowce na krzesła
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Tkanina 100% poliester,
do wielokrotnego prania,
bardzo wytrzymałe.

Pranie w temp. 60OC



PRODUCENT
sztućce hotelowe
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Sztućce hotelowe - produkt wysokiej jakości  
produkowany w Portugalii.

Grubość 1,8 mm, AÇO inox 18/0 oraz 18/ 1

Więcej o sztućcach na naszej stronie - zobacz!

AtenasLac

N.york

Pacifico

Resistance

Oneda

Paris

Sigma

Oslo

Perola

Venecia

Atlantico
Bona



PRODUCENT

obuwie dla hoteli i szpitali
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Obówie skórzane - produkt wysokiej  
jakości z Portugalii.

Art. 376-107

Art. 433-710

Art. 406-107

Art. 606-107

Art. 9012

Art. 9010

Aktualna oferta obuwia na naszej stronie - zobacz!



PRODUCENT
NOWOŚĆ !
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SZLAFROKI - RĘCZNIKI 
z aplikacją lub logo firmowym

Realizowane są zamówienia przysyłane za pośrednictwem sklepu internetowego, 
email: abip@op.pl oraz telefonicznie +48 296430170, 503336540,

Szlafrok favo wafel abip
Deseń: w kwadraciki, wafel
Gramatura: 260, 280 g/m2
Rozmiar: M, L, XL
Certyfikaty międzynarodowe

Prześcieradła wafel
Szerokość: 200 cm  
Gramatura 280 g/m2  
Po wykurczeniu.  
Produkt portugalski,  
Certyfikaty miedzynarodowe. 

Ręcznik wafel abip
Gramatura: 450 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g, 700 g
Wymiary: 30 x 50, 50 x 100, 70 x 140, 100 x 150
Certyfikaty międzynarodowe

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC

100 % Bawełna

Możliwość znakowania Abc

Pranie w temp. 90OC



Szybki kontakt:
mail: abip@op.pl

tel. +48 503-336-540
       +48 508-121-779

www.abip.com.pl

Magazyn Fabryczny:
ul. Pułtuska 112a
07-200 Wyszków

tel. +48 296-430-170
       +48 297-425-650


