DOTARI
COMPLETE
PENTRU
INDUSTRIA
HOTELIERĂ

Identificarea unui raport cât mai avantajos între calitatea dotarilor ăi costurile acesteia, nu
a fost niciodată mai importantă pentru investitorii din industria hotelieră.
Ca furnizor de soluții complete pentru dotări și echipări hoteliere, HOTELEQUIP își
propune să identifice pentru clienții săi acele variante de dotare și echipare, care să
răspundă nevoilor fiecărui investitor: fiabilitate în utilizare, ergonomie și confort pentru
oaspeți, dar și eficiență din punct de vedere al timpului de implementare și nu în ultimul
rând al costurilor de achiziție.

www.hotelequip.ro
contact@hotelequip.ro
+40 742 081 801

USI DE LEMN
DE INALTA
PERFORMANTA
Huet este unul din producatorii Europeni cei mai
importanti de usi de lemn fonice si ignifuge.
Avand acustica intre 32db - 46db Rw si rezistenta
la foc EI30 sau EI60, usile de lemn Huet, sunt
ideale pentru a asigura confort si siguranta in
aplicatii hoteliere, rezidentiale, sanitare,
cinematografe, studiouri, sau educationale.

Servicii complete de achizitie, echipare si instalare
www.hotelequip.ro; contact@hotelequip.ro; +40 742 081801

Este bine-cunoscut faptul că, felul în care
ne trezim dimineața dă tonul întregii zile.
De aceea un somn odihnitor și îndestulător
ne oferă o stare de bine și energia
necesară începerii unei noi zile.
De aceea, nimic nu este mai important
pentru confortul oaspeților într-o cameră
de hotel decât patul și saltelele.

Beautyrest by Simmons este marca de
saltele folosită de toate marile lanțuri
hoteliere din lume, pentru confortul și
fiabilitatea lor.

TEHNOLOGIA
POCKETED COIL

Tehnologia Pocket Spring folosește arcuri
împachetate individual cu o spiră mult mai
mică față de arcurile clasice, mulându-se
astfel pe forma corpului.

TEHNOLOGIE NO FLIP

Cu tehnologia No Flip®, salteaua nu trebuie
să fie întoarsă în funcție de anotimpuri.
Pentru o bună igienă a saltelei, salteaua
este echipată cu guri de aerisire laterale și
cu o curea 3D pentru a facilita ventilația.

CĂPTUȘELI NATURALE
Căptușelile folosie sunt naturale și ajută
la absorberea umidității dar și în
menținerea unei temperaturi constante.

www.hotelequip.ro
contact@hotelequip.ro
+40 742 081 801

Ce Oferim?

Mai mult decât o Agenție de
Recrutare în Industria Ospitalității!

· HeadHunting si Recrutare

Credem că oamenii
pasionați, bine pregătiți
și onesti fac diferența în
orice companie!

· Diagnoza organizationala
· Outsourcing HR
· Evaluarea Satisfactiei
· Angajatilor
· Evaluarea Performantelor

office@easystaff.ro | +4 0745 245 767

Investim timp, experiență
și mai ales pasiune pentru
a construi echipe care pot
transforma companii. Am

început chiar cu
echipa noastra, atrăgând
alături de noi specialiști
de top care aduc valoare
și doresc să producă
schimbări positive în
business-ul clientului.

https://easystaff.ro

