
KAŻDA PRZESTRZEŃ 
PRACUJE LEPIEJ.  
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA HOTELI
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Dwa główne filary, na których oparliśmy kompleksowe rozwiązania 360° dla hote-
li i innych obiektów użyteczności publicznej, to szeroki asortyment i doradztwo we 
wszystkich kwestiach związanych z drzwiami i meblami. Doradcy Häfele są zorientowa-
nymi na rozwiązania partnerami dla architektów, wykonawców i operatorów. Udzielają 
wsparcia na wszystkich etapach rozwoju projektu – od planowania poprzez przetarg  
i wdrożenie, aż po obsługę serwisową. Umożliwia to opracowanie indywidualnych kon-
cepcji dla hotelu, uwzględniających nawet bardzo złożone wymagania: elektronicznej 
kontroli dostępu Dialock, bezpiecznych drzwi hotelowych, czy zapewnienia funkcjonal-
ności Häfele w zoptymalizowanych meblach hotelowych. Efektem tych prac są budynki 
i pokoje stanowiące inwestycję na przyszłość i dostosowane do potrzeb nowoczesnej 
branży hotelarskiej. Firma Häfele zrealizowała wiele projektów hotelowych w Europie  
i na świecie, dostosowując się do różnego rodzaju wymagań. Dzięki tworzeniu inno-
wacyjnych rozwiązań, pozyskaliśmy klientów nie tylko wśród sieci hotelowych jak IHG, 
Accor, Steigenberger czy Puro, lecz również wśród właścicieli hoteli rodzinnych, pensjo-
natów, hoteli SPA czy hosteli. 

360° 
KOMPLEKSOWE  
ROZWIĄZANIA  
DLA HOTELI



RESTAURACJA /  
AUTOMAT DO KAWY / 
KARNET NARCIARSKI

To Ty decydujesz, które drzwi będą dostępne dla gości, pracowników obsługi i menedżerów. W razie potrzeby możesz 
także wyznaczyć dni i godziny dostępu do poszczególnych stref budynku. Za pomocą systemu Dialock możesz kontro-
lować dostęp nie tylko do pokoi hotelowych, ale do niemal wszystkich zamykanych miejsc i pomieszczeń. Kontrola jest 
realizowana z poziomu oprogramowania Dialock. Twoim zadaniem jest tylko wskazanie ilości punktów i użytkowników. 
Trzeba zablokować kartę? Polecenie jest wysyłane w ciągu kilku sekund. Chcesz oszczędzać energię? Dialock współ-
pracuje z RMS. To tylko niektóre z wielu możliwości jakie oferuje Dialock.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W POKOJU

POKOJE HOTELOWE / 
BIURA / 

SALE KONFERENCYJNE

STREFA WELLNESS / 
PRZEBIERALNIA / 

BOXY NA NARTY LUB ROWERY / 
SZAFKI PRACOWNICZE

DIALOCK ? …JEST  
WIELE MOŻLIWOŚCI.
System kontroli dostępu Dialock: od parkingu do szafek narciarskich  
i witryn sklepowych w hotelowym butiku.  
Przestrzeń pracuje lepiej.
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POKOJE HOTELOWE / 
BIURA / 

SALE KONFERENCYJNE

WEJŚCIE GŁÓWNE / 
CHECK-IN

PARKING / BRAMKI PARKINGOWE
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RECEPCJA
Podczas meldowania się,  zostaje  
zakodowany na karcie osobisty 
profil dostępu gościa hotelowego.  
W dowolnej chwili można zmienić  
rezerwację, zamawiać dodatkowe  
usługi bez konieczności wydawania 
nowej karty.
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PARKING
Odporne na działanie czynników atmosferycz-
nych zewnętrzne czytniki pozwalają zarządzać 
dostępem do parkingu, bramek, rolet, czy 
kamer monitoringu.

GŁÓWNE WEJŚCIE
Dialock to bezpieczne narzędzie  
do identyfikacji gości przy głównym 
wejściu, na parkingu czy przy  
automacie do kawy. W przypadku  
czasowej obsługi recepcji goście 
mogą samodzielnie dostać się  
do budynku. Wszystko za pomocą 
jednej karty.
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WYGODNE 
I BEZPIECZNE 
OTWIERANIE DRZWI
System Dialock zapewnia rozwiązania, których  
oczekują klienci.

SMARTFON KEY – PROSTE ROZWIĄZANIE  
DLA GOŚCI Z UŻYCIEM SMARTFONA
Dialock oferuje najnowsze technologie. Zamiast mechanicznego lub elektronicznego klucza  
dla gości dostęp do pokoi za pomocą smartfona sprawi, że przyjazd  będzie znacznie  
wygodniejszy. Dzięki temu, praca w recepcji staje się znacznie łatwiejsza. Gość otrzymuje 
przed przyjazdem kod dostępu do hotelu i pokoju poprzez aplikację na swojego smartfona.  
W hotelu zostaje nawiązane bezpieczne połączenie z elektronicznym systemem dostępu  
Dialock z wykorzystaniem najnowszej technologii Bluetooth (BLE).  
W ten sposób smartfon pełni rolę klucza i drzwi otwierają się!

RFID – NIEZAWODNA TECHNOLOGIA IDENTYFIKACJI
Identyfikacja radiowa RFID zastępuje mechaniczny klucz elektronicznym transponderem  
w postaci karty lub chipu. Dzięki temu otwieranie i zamykanie jest wygodniejsze, bardziej nie-
zawodne, tańsze w obsłudze i bezdotykowe. Wystarczy na moment przyłożyć transponder  
do terminala, aby otrzymał on odpowiednią ilość energii z pola elektromagnetycznego w celu 
przekazania informacji. Terminal pozostaje w kontakcie z centrum sterowania i daje informację 
zwrotną „przyznano dostęp” lub „odmowa dostępu”.

FUNKCJE
>  Zamykanie / otwieranie
>  Włączanie / wyłączanie
>  Identyfikacja
>  Rozliczenia (za pomocą systemów zewnętrznych)

PIONIER NA RYNKU OD 1994 ROKU
Firma Häfele jako jedna z pierwszych na rynku wykorzystała technologię RFID do 
kontroli dostępu. Efektem tych wysiłków jest najnowocześniejszy system Dialock. 
Główny nacisk położyliśmy na spełnienie wymagań klientów i zapewnienie naj-
wyższego poziomu bezpieczeństwa

ZALETY
>  Oszczędny nośnik informacji
>  Szybkie aktualizowanie uprawnień dostępu
>  Ścieżki audytu dla wszystkich procesów
>  Ograniczenie dostępu do wybranych godzin
>  Wysoki poziom bezpieczeństwa
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KARTA-KLUCZ TERMINAL

Alternatywy

TECHNOLOGIA TRANSPONDEROWA

Mifare
>  Stosowany w branży hotelarskiej  

na całym świecie
>  Łatwa praca w sieci i łączenie 

z systemem
>  Niskie koszty kart

Tag-ItTM

> Standard Dialock do systemów  
zamków meblowych i sklepowych

> Łączność z innymi aplikacjami

> Możliwość zdalnego meldowania/ 
wymeldowania

> Opcja płatności smartfonem
> Opcja przesyłania informacji o dodat-

kowych usługach hotelu
> Łączność z funkcjami w pokoju dzięki 

technologii Interel

SMARTFON-KLUCZ
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OPROGRAMOWANIE 
DO ZARZĄDZANIA

KONTROLA  
I ZARZĄDZANIE.  
PRACA W SIECI.
Każda przestrzeń pracuje lepiej.
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CZAS PRACY 
I FREKWENCJA

USŁUGI W BUDYNKU 

Otwarty interfejs i możliwość łączenia ze wszystkimi najpopu-
larniejszymi aplikacjami do zarządzania hotelem sprawiają, że 
system Dialock jest kompatybilny z systemami rejestracji czasu 
pracy i frekwencji, systemami rozliczeniowymi czy usługami 
dostępnymi w budynku. Bluetooth (BLE) w terminalach Dialock 
pozwala na łączenie się z systemem zarządzania pokojem firmy 
Interel. Dzięki temu, możliwa jest kontrola i ograniczenie zużycia 
energii elektrycznej,ogrzewania i klimatyzacji.
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NOWOŚĆ: 
TERAZ TAKŻE 

KOMPATYBILNY
ZE SMARTFONEM
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DT 700

 > Solidne okucie do drzwi  
wewnętrznych

 > Dioda LED wskazująca otwarcie/ 
zamknięcie i „Nie przeszkadzać”

 > Wykończenie: stal nierdzewna satyna 
lub polerowany mosiądz

 > Klamka w kształcie litery „L” , „J”  
lub „U”

SYSTEM KONTROLI  
DOSTĘPU DIALOCK 
Kontrola dostępu w hotelu. Simply easy = łatwa po prostu.

Opracowany w Niemczech przez firmę Häfele, elektroniczny system kontroli dostępu Dialock jest kompatybilny z technologią bez-
dotykowych transponderów. Można go stosować wygodnie i bezpiecznie w hotelach każdej wielkości. Z zalet tego niezawodnego 
systemu korzystają już od lat hotele i kurorty  na całym świecie. System Dialock można stosować między innymi w drzwiach wejścio-
wych, drzwiach do pokoi, czy drzwiach technicznych oraz szafkach czy automatach do kawy.  Zasilane bateriami terminale drzwiowe 
DT można teraz obsługiwać również za pomocą smartfona. Terminale te są wyposażone w mechaniczny zamek do awaryjnego 
otwierania i idealnie nadają się do drzwi wewnętrznych. Do często otwieranych drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, automatycznych, 
kołowych i wind zalecamy stosowanie terminali ściennych WT zasilanych sieciowo.

DT 710

 > Subtelne rozety dają możliwość dosto-
sowania do wymogów projektowych

 > Dioda LED wskazująca otwarcie/      
zamknięcie i „Nie przeszkadzać”

 > Wykończenie: stal nierdzewna satyna 
lub polerowany mosiądz

 > Klamka w kształcie litery „L” , „J”  
lub „U”

DT 600

 > Wąska obudowa przeznaczona do 
drzwi profilowych

 > Dioda LED wskazująca otwarcie/ 
zamknięcie

 > Wykończenie: stal nierdzewna satyna

DT 510

 > Elektroniczne wkładki profilowe  
do zamków wpuszczanych

 > Wymiary zgodne z normą DIN.
 > Dioda LED wskazująca otwarcie/za-

mknięcie
 > Wykończenie: stal nierdzewna satyna
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TERMINAL ŚCIENNY WT
Terminale ścienne proponowane są do często otwieranych drzwi wewnętrznych, 
zewnętrznych i automatycznych, kołowych i wind. Zasilanie z sieci.

WT 200: Czytnik WRU 200
> Do stosowania w drzwiach  

wewnętrznych i zewnętrznych
> Dioda LED wskazująca otwarcie/   

zamknięcie
> Wodoodporny, stopień ochrony IP65

WT 210
> Kompaktowy terminal ścienny 

(sterownik i czytnik w jednym)
> Dioda LED wskazująca otwarcie/

zamknięcie
> Wodoodporny, stopień ochrony 

IP65

+ sterownik WTC 200
>  Współpracuje  z jednostką WRU 200
> Możliwość sterowania kamerami 

przemysłowymi
> Możliwość sterowania kilkoma czytni-

kami i elementami
> W wersji WTX do sterowania windami

WT Energy
>  Terminal kontroli zużycia energii
> Aktywacja za pomocą karty-klucza 

Dialock
> Karta jest rozpoznawana jako 

transponder
> Czerwona dioda LED wskazująca 

włączenie/wyłączenie

SOFTWARE
Proste programowanie i kodowanie kluczy oraz drzwi.

Dialock. Jedna aplikacja do wszystkich zastosowań.
Za pomocą aplikacji Dialock można sterować wszystkimi uprawnie-
niami dostępu. Zarządzanie funkcjami i procedurami jest możliwe za 
pomocą okien dialogowych w opartym na sieci WWW interfejsie użyt-
kownika. Terminale offline, online i terminale bezprzewodowe można 
łączyć z systemami rozliczeniowymi oraz z systemami zarządzania 
czasem pracy i frekwencją. Oprogramowanie Dialock współpracuje 
z dowolnym systemem operacyjnym.

Proste kodowanie.
Kodowanie kart-kluczy odbywa się za pomocą usytuowanej na re-
cepcji stacji kodującej ES 110. Taka sama stacja kodująca może znaj-
dować się w biurze managera obsługi hotelu. Do kodowania terminali 
Dialock przeznaczony jest mobilny transmiter danych MDU 110.  
W mniejszych obiektach można stosować w tym celu kodujące i ka-
sujące karty-klucze.
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Oprogramowanie rośnie wraz ze wzrostem biznesu.
Dostępne są cztery poziomy oprogramowania, różniące się funkcjonalnością dopasowaną do wielkości hotelu. Wraz z rozbudową 
hotelu, lub powiększeniem ilości pracowników, możliwe jest rozszerzenie oprogramowania oraz dostosowanie go do potrzeb za 
pomocą odpowiednich makr.  



Stal nierdzewna 

satyna

Polerowany mosiądz

Kształt litery „L” – proste oparcie kciuka. 
Prosty kształt daje oparcie dla kciuka  
podczas otwierania i zamykania.

Kształt litery „J” – ergonomia. 
Ta zaokrąglona klamka ergonomicznie 
leży w dłoni.

Kształt litery „U” –  bezpieczny chwyt. 
Zagięty do wewnątrz kształt klamki zapo-
biega zaczepianiu się o nią części garde-
roby.

Higienicznie aktywne klamki. 
Ta certyfikowana powłoka nanoszona na stal nierdzewną skutecznie 
uniemożliwia osiadanie, mnożenie i przenoszenie zarazków.  Przez cały 
czas bez dodatkowej konserwacji. To idealne rozwiązanie do pomiesz-
czeń o dużym natężeniu ruchu, wykorzystywane również w budynkach 
ochrony zdrowia.

W zależności od modelu, możliwy jest wybór klamek o różnych kształtach i wersjach wykończenia. Pozwala to na dostosowanie 
terminali do oczekiwań projektanta i charakteru wnętrza. Na życzenie oferujemy również niestandardowe wersje.

KLAMKI I MATERIAŁY
Indywidualny design i kombinacje wykończenia. Odpowiednie do wszystkich  
terminali drzwiowych.
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Zamek

DRZWI  
HOTELOWE 
Najważniejszy element hotelu.

To drzwi hotelowe świadczą o jakości obiektu i są wyrazem prawdziwej troski o komfort oraz bezpieczeństwo gości. 
Rodzaj zastosowanych materiałów do wypełnienia skrzydła, oraz wysokiej jakości okucia sprawią, że gość będzie mógł 
odpocząć w ciszy i spokoju. Komfort akustyczny to jeden z najważniejszych parametrów użytkowych pokoju.  
Bezawaryjne funkcjonowanie drzwi sprawia, że pokój pracuje bez wyłączeń, ograniczając koszty konserwacji i napraw. 
Häfele oferuje nie tylko system kontroli dostępu lecz także pełną gamę okuć do drzwi hotelowych: zawiasy, zamki,  
samozamykacze, klamki, automatyczne uszczelki drzwiowe czy wizjery.

WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO 
Dobór okuć do drzwi to zadanie dla profesjonalnych doradców Häfele. Możemy zagwarantować fachowe doradztwo 
techniczne oraz produkty spełniające wymogi bezpieczeństwa użytkowania i ochrony przeciwpożarowej, zgodnie  
z przepisami budowlanymi i odpowiednimi normami. 

PRODUKTY I PARAMETRY UŻYTKOWE
 > Zamki do drzwi hotelowych również w wersji przeciwpożarowej zgodne z normą EN 12209.
 > Zawiasy drzwiowe ze stali nierdzewnej typu VX do drzwi o wadze do 160kg zgodne z normą EN 1935.
 > Samozamykacze Häfele w kilku wariantach: na szynie, na ramieniu lub ukryte w skrzydle drzwiowym  

zgodne z normą EN 1154.
 > Klamki drzwiowe do obiektów użyteczności publicznej, wykonane są ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub znalu,  

w różnej klasie użytkowania zgodnie z normą EN 1906.
 > Automatyczne uszczelki opadające montowane w dolnej krawędzi skrzydła dają dodatkową ochronę akustyczną oraz 

chronią podłogę przed zarysowaniami zgodne z normą EN 1634. 
 > Wizjery drzwiowe z regulowaną długością do różnych typów drzwi, również przeciwpożarowych, zgodne z normą EN 1634.
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Zawias

Samozamykacz

ogranicznik kąta otwarcia

Wizjer



KOMPLETNY 
ZESTAW OKUĆ 

DO DRZWI
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PROSTY 
DOSTĘP DLA 

GOŚCI
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SEJFY 
Bezpieczne sejfy otwierane od góry, zawiasowe i szufladowe.

Goście hotelowi cenią sobie elektroniczne sejfy jako miejsca, w których mogą bez-
piecznie przechowywać wartościowe przedmioty. Firma Häfele oferuje sejfy hotelowe 
o różnych sposobach otwierania  i w różnych kształtach z oświetleniem wewnętrznym 
lub bez.  W zależności od potrzeb mogą być otwierane od góry, umieszczone w szu-
fladach lub otwierać się na bok na zawiasach.

PRODUKTY I WYPOSAŻENIE
 > Sejf otwierany od góry  o wymiarach zewnętrznych W 145 x S 400 x G 350mm  

z wyświetlaczem LED w wykończeniu czarnym lub brązowym/beżowym.
 > Sejf z drzwiami na zawiasach o wymiarach zewnętrznych W 195 x S 400 x G 410mm  

z wyświetlaczem LED w wykończeniu czarnym. Dostępne również sejfy   
z drzwiami na zawiasach o innych wymiarach. 

 > Sejf szufladowy o wymiarach zewnętrznych W 200 x S 470 x G 385mm z wyświe-
tlaczem LED  w wykończeniu czarnym.

 > Opcjonalnie oświetlenie wnętrza do wybranych modeli.
 > Funkcja śledzenia danych (monitorowanie i rejestrowanie wszystkich czynności - 

awaryjne otwieranie za pomocą kodu lub klucza). 

Sejf szufladowy

Sejf z drzwiczkami na zawiasach i oświetleniem 
wewnętrznym

Sejf hotelowy otwierany od góry, zamknięty

Sejf otwierany od góry, otwarty
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MINIBARY 
Sprzedaż promocyjna lub ukryta w meblach - wybór należy do Ciebie.

Oferowane przez Häfele minibary z lodówkami najnowszej generacji są bezgłośne, 
niewielkie i niezawodne. 
Dzięki bardzo cichej pracy zapewniają spokojny sen gościom hotelowym. Inne zalety 
minibarów to: minimalne zużycie energii, bezobsługowa eksploatacja i kompaktowe 
wymiary. Produkty posiadają certyfikaty zgodności z normami ISO 9011 i 14001, 
EMAS i RoHS.

PRODUKTY I WYPOSAŻENIE
 > Lodówka hotelowa RH do zabudowy, termoelektryczna, cicha praca, dostępna  

w kilku rozmiarach o pojemości 30 lub 40litrów. 
 > Lodówka hotelowa HiPro Vision ze szklanymi drzwiczkami o pojemności 37 litrów.
 > Lodówka hotelowa szufladowa DM do zabudowy z wykończeniem w kolorze antra-

cytowym lub bez o pojemności 45 litrów.
 > Opcjonalnie dostępne okucie do montażu zabudowanego – drzwiczki lodówki 

otwierają się razem z drzwiami mebla.
 > Lodówki o innych pojemnościach dostępne na zapytanie.

Minibar do sprzedaży promocyjnej – ze szklanymi 
drzwiczkami.

Minibar z widocznym panelem przednim. Minibar z otwieraniem szufladowym.
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MINIBAR  
ZINTEGROWANY 

Z MEBLAMI
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OŚWIETLENIE 
LOOX LED 
Lampka orientacyjna i lampka z ładowarką USB.

LED 2028 to lampka orientacyjna wyposażona w zintegrowany czujnik zmierzchu  
i czujnik ruchu. Lampka wykryje ruch i włączy się gdy jasność otoczenia spadnie do 
15 lux lub niżej. Oferowana przez Häfele lampka z elastycznym ramieniem LED 2034 
nie tylko zapewnia punktowe światło, ale także dzięki dwóm zintegrowanym portom 
USB może służyć jako ładowarka do smartfona czy tabletu. Za pomocą wbudowanego 
włącznika można ustawić jeden z 2 poziomów  jasności – 100% lub 50%. Doskonałe 
źródło światła z dodatkowymi funkcjami do wykorzystania przez gości hotelowych.

PRODUKTY
 > Lampka orientacyjna LOOX LED w wykończeniu ze stali nierdzewnej lub czarna.
 > Lampka z elastycznym ramieniem LOOX LED 2034 w wykończeniu chrom polerowany 

z portami USB.
 > Lampka z elastycznym ramieniem LOOX LED 2035 w wykończeniu czarnym z portami 

USB.
 > Oświetlenie LOOX LED działa w systemie 12V, zasilacz dostępny osobno.

Lampka orientacyjna zapewnia spokojny sen 
gościom w pokoju.

Lampka  w wykończeniu stali nierdzewnej  
lub czarna.

Lampka z dwoma portami USB do ładowania 
smartfonów i tabletów przez gości.
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ZALETY 
DLA GOŚCI: 

LAMPKI 
W MEBLACH
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HAFELE  
– WIARYGODNY PARTNER  
NA INWESTYCJACH 
Dla inwestorów, projektantów i zarządców obiektów.

Firma Häfele oferuje unikalny serwis dla projektantów wnętrz, inżynierów i architektów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w do-
borze okuć meblowych i budowlanych, które pomaga urzeczywistniać wizjonerskie projekty aranżacji wnętrza, tak aby przestrzeń 
pracowała lepiej. Współpracujemy z uznanymi producentami mebli, którzy specjalizują się w wyposażaniu obiektów hotelowych, 
kawiarni czy restauracji.

MOBILNE ŚCIANY / PRZEGRODY
Oferowane przez Häfele ściany mobilne lub składane pozwalają podzielić pomieszczenie na kilka mniejszych w zależności od ocze-
kiwań gości hotelowych lub wynajmujących je firm. To idealne rozwiązanie do sal konferencyjnych,  szkoleniowych czy restauracji. 

SZAFKI UBRANIOWE / NARCIARSKIE  / BOXY
W każdym obiekcie hotelowym montowane są szafki: na ubrania dla pracowników, na sprzęt narciarski lub rowery dla gości, na 
ubrania i ręczniki w strefie wellness, siłowni czy basenie,    …. na co jeszcze - zależy tylko od Ciebie. W zależności od wielkości, ilo-
ści  czy wybranego sposobu zabezpieczenia szafek, Häfele zaproponuje najlepsze rozwiązanie zintegrowane z kontrolą dostępu lub 
indywidualnie przypisane do każdej strefy.  
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DRZWI WEWNĘTRZNE
W apartamentach, garderobach czy ła-
zienkach stosuje się drzwi wewnętrz-
ne z okuciami o innym standardzie niż  
w drzwiach do pokoi hotelowych. Z uwa-
gi na estetykę wnętrza, trwałość i łatwość 
regulacji  idealnie sprawdzają się kryte 
zawiasy drzwiowe. Po zamknięciu drzwi 
są one niewidoczne. Häfele oferuje sze-
roką gamę okuć do drzwi wewnętrznych: 
zawiasy, zamki, klamki, automatyczne 
uszczelki opadające.   

DRZWI PRZESUWNE
Drzwi przesuwne to ciekawe rozwiązanie również we wnętrzach hotelowych. Pozwalają odseparować od siebie dwa pomieszczenia  
i zabierają mniej miejsca niż drzwi rozwierne. Häfele oferuje systemy do jedno- lub wieloskrzydłowych drzwi przesuwnych wykonanych 
ze szkła lub drewna. Wykorzystanie drzwi przesuwnych ze szkła np. do zamknięcia łazienki daje podwójną korzyść: oszczędność 
miejsca i trwałość wykonania. Drzwi ze szkła są odporne na wilgoć i parę wodną, która pojawia się w łazience.

AKCESORIA I OKUCIA MEBLOWE
Czasami drobne elementy, na które nie zwracamy uwagi podnoszą komfort użytkowania pokoju. Systemy przesuwne do szaf, pro-
wadnice do szuflad czy rozkładane stojaki na walizki to istotne elementy wyposażenia każdego wnętrza. Häfele proponuje również 
szeroką gamę wieszaków, wsporników i odbojników, które pomagają gościom hotelowym poczuć się naprawdę komfortowo oraz 
zabezpieczają wnętrze przed uszkodzeniem.  
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OBIEKTY REFERENCYJNE

Steigenberger Hotel Bremen, Brema 

Hotel ibis Styles Nagold-Schwarzwald, Nagold  Hotel InterContinental, Davos Holiday Inn Frankfurt – Alte Oper, Frankfurt
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Hotel Puro, Kraków Hotel Bania Wellness & SPA Białka Tatrzańska

Hotel Alhambra, Lądek Zdrój Hotel Puro, Gdańsk



Häfele Polska Sp. z o.o. | ul. Wrocławska 4d, Długołęka 55-095 Mirków | Polska
Tel: +48 71 747 23 00 | e-mail: info@hafele.pl 

www.hafele.pl

Partner Häfele:
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