TKANINE SO
NAŠ NAVDIH

Unionska
Dvorana

Z VAMI

ŽE

25 LET

BAJD
d.o.o.

Podjetje Bajd d.o.o., je najbolj prepoznavno
po proizvodnji ter prodaji zaves, posteljnih
pregrinjal, namiznem perilu in v zadnjem
času po posteljnem perilu in frotirju za
hotele in ostale objekte. Imamo že 25 let
izkušenj in sodelujemo z najbolj priznanimi
proizvajalci tekstila po svetu.
Podjetje Bajd d.o.o. je družinsko podjetje,
ustanovljeno 30.10.1991.
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TEKSTIL

VRHUNSKA
KAKOVOST
Podjetje Bajd sodeluje z
različnimi proizvajalci tkanin
po svetu. Tkanine, ki jih
ponujamo so vrhunske
kakovosti, saj se zavedamo,
da je uporaba le teh
namenjena velikokratni
uporabi. Tkanine so po
potrebi certificirane s
certifikatom negorljivosti in
dodatnimi specifikacijami.

V ponudbi imamo široko
paleto različnih materialov in
barv, ki zadostijo še tako
zahtevnim potrebam naših
strank.
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DEJAVNOST

Naš
navdih

Naša osnovna dejavnost je uvoz, prodaja in
konfekcioniranje dekorativnih tkanin.
Specializirani smo za izdelavo vseh vrst prtov,
namiznih dekoracij, posteljnega perila in
dekorativnih pregrinjal.Ponujamo vam tudi
tapetniške tkanine, tkanine za zavese in še
druge inovativne tekstilne materiale.
Spremljamo novosti proizvajalcev in jih
povezujemo s potrebami naših kupcev.
Specializirani smo tudi za popolno opremo
objektov. Inženiringom ali arhitektom ponujamo
naše storitve od svetovanja do proizvodnje
vključno z montažo.
Hotel
SLON
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Reference
Prioriteta našega poslovanja je
kvalitetna storitev, kakovostna izdelava
v naši proizvodnji in kvalitetni materiali
po konkurenčni ceni. Nam
najpomembnejše pa je zadovoljstvo
naših strank.

THERMANA
LAŠKO
Specializirani smo za opremo objektov.
V zadnjih 15 letih smo delali najboljše
hotele v Sloveniji. To so Grand Hotel
Union, Hotel Slon, Hotel Lev, Grand
Hotel Emona, Hotel Kompas Bled, Hotel
Lovec, Hotel Korona v Kranjski Gori,
Gorenje gostinstvo v Velenju, Hotel
Habakuk Preko firme Agrotex ,
Thermana Laško, Vila AINA, Terme
Zreče, Terme Olimje, Terme Banovci,
Hotel HIT Nova Gorica.
(

)
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BANKET
HOTEL SLON
Pri namiznem perilu smo delali
najboljše restavracije v Sloveniji, kot
so Restavracija J.B., restavracija Pri
Šestici, Vodnikov hram, Vila
Herberstein, , Restavracija GOS
Velenje, Terme Topolšica, Štarman
Celje, Turška Mačka Celje,
Smrekarjev Hram v Ljubljani,
restavracije vseh prej omenjenih
hotelov in term.
–

GOSTILNA
LIPA
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Reference
Hotel Tree cane
Budva
Poleg Slovenije smo delali še nekaj
večjih objektov na Hrvaškem kot so
Plavalaguna Poreč, Hotel Excelsior
iz Dubrovnika, Hotel Croatia iz
Cavtata, Hotel Maestro v Črni Gori, z
priznanimi hoteli v BIH preko firme
Gracia iz Tuzle, Hotel Kragujevac v
Kragujevacu. V 25 letih poslovanja
našega podjetja smo sodelovali z
veliko uspešnih podjetji
–

Hotel Astoria
Bled

BAJD d.o.o.

Š utna

35, 1241 Kamnik

Slovenija
Dav

č na š tevilka

Mati

SI: 16816862

č na š tevilka:

5530466000

T: 01 8397135
F: 01 8397136
mail -> info@bajd.si
web -> bajd.si

