
Dotaknite se nežnosti bombaža, 

začutite strast tekstilnih strokovnjakov, 

vdihnite naraven vonj izdelkov ter                           

uživajte v promocijskih darilih, 

narejenih iz 100% BOMBAŽA.

KOLEKCIJA 
SLOVENSKIH 

TEKSTILNIH IZDELKOV

PROMOCIJSKI 
KATALOG 2018 
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Izberite svoj izdelek La Florentina, vdihnite njegovo esenco in začutite ljubezen, s katero je ustvarjen.

Mila so 100% ekološka, prav tako imajo unikaten italjanski dizajn, ki vam bo pogrel srce. Občutek narave je nekaj kar si 

naše telo želi in tudi zasluži. Naravne sestavine nas nežno povabijo, da milo uporabljamo v našem vsakodnevnem življenju.

Oljčni vrt

Cvetoča breskev

Citrus/akacija

Morski vetrič

Citrus

Granatno jabolko

Vrtnica

Sivka

Vanilija in sandalovina

Granatno jabolko/ginseng

Mila starodavne tradicije.

Izdelana preko obdobij mnogo generacij, s pobudo mojstrov, 
katerih umetnost je ustvariti najvišjo kvaliteto produktov, za 

dolgorocno, prijetno in zdravju prijazno uporabo.
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NA KRATKO 
O BEARDREAMU

HIGHLIGHTS

Dobrodošli 
na sončni 
strani Alp 

Tukaj smo bogato obdani z naravo, saj se med zelenimi gozdovi in čistimi vodami, nahaja 
srce Slovenije, prav tako pa tudi mi – BearDream. Moderna digitalna in originalna 
tovarna za reaktivno tiskanje, kjer tekstilni pionirji in strokovnjaki za domače tekstilne 
izdelke skrbijo za kompleksno produkcijo enobarvne, printane in žakardne brisače z 
vašim izbranim dizajnom.

Poleg brisač, boste tu našli tudi posteljnino, kuhinjski tekstil, kopalne plašče in veliko 
več…
Vsi ti čudoviti in uporabni izdelki so naravi prijazni, narejeni iz nežnega 100% 
bombaža, visoko kvalitetnega sukanca, z Oeko-tex certifikacijo. Z BearDream artikli 
boste zagotovo postali pomemben del življenja ljudi, tudi v najbolj prijetnih in intimnih 
trenutkih.

Če iščete mehko in udobno odejo, ste na pravem mestu, da to najdete. Mehak flis je 
dokaz za najbolj prisrčen izdelek, ki bo omogočil vašim strankam, da se počutijo toplo in 
čudovito kjerkoli in kadarkoli: doma, v avtu, na potovanju, v baru… Barve penetrirajo 
globoko v tekstil in so trajno fiksirane v material.

BearDream vam zagotavlja predpranje, popolno šivanje, odlične konfekcije brisač in 
drugih artiklov, prav tako pa ekstremno printano resolucijo, kar do 360dpi. Z veseljem 
vam ponujamo tudi najvišjo kvaliteto vezenja, etikete izdelane po naročilu ter pakiranje. 
Čas proizvodnje je 2 do 3 tedne, kot rezultat nasega konstantnega razvoja pa vam 
zagotavljamo tudi zadovoljstvo vaših strank. Prav tako nudimo brezplačen predogled 
brisač, poštene cene, najvišjo kvaliteto produkcije, spletno naročanje ter prijeten odnos.

BearDream – ustvarjalec visoko kvalitetnih tekstilnih izdelkov – z ljubeznijo do 
ljudi in narave.

www.beardream.com
info@beardream.com
+386 3 425 4450

Kontakt
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Izberite torbo ali kakšen drug dodatek

Potiskane kraljeve brisače
Popoln izdelek za uporabo kjerkoli želite. Z navdušenjem vas vabimo, da vnesete svoj dizajn na te 
trpežne, izjemno vpojne in kvalitetne frotiraste brisače.

Frotirasta brisaca je narejena iz zank na obeh straneh in zato vpija vodo bolje kot velurna. To je brisača, ki jo lahko uporabite doma, na plaži, za šport ali wellness - na kratko - 
povsod! Čudovit izgled in prijeten dotik.

GOSPOSKA FROTIRASTA BRISAČA  - 360 gr

100% bombaž na obeh straneh                                          
Priporočen preprost dizajn                                                     
Idealno za plažo, bazen, športne aktivnosti
Zdravju in okolju prijazno                                                           
Koži prijetno                                                                              

Cene so EXW Celje.
Prevozni stroški so odvisni od vašega naročila oz. mesta dostave.

Možna PERSONALIZIRANA ETIKETA (dodatna cena).

TOP ŠPORTNA BRISAČA 40X110 cm

100% bombaž na obeh straneh                                          
Priporočen preprost dizajn                                                     
Idealno za plažo, bazen, športne aktivnosti
Nežen bombažni dotik
Dolgotrajni material in barva

Frotir 360 gr

MOŽNA DOBAVA VZORCEV (ENOSTRANSKI PRINT)                        

V 1-2 tednih 1-4 barvni dizajni -  150 € 5 ali večbarvni dizajni – 250 €

Cene so EXW Celje.
Prevozni stroški so odvisni od 

vašega naročila oz. mesta dostave.

Frotir 330 gr

Že oprano

Okolju prijazna proizvodnja

Reaktiven potisk    - trajna barvna fiksacija

Narejeno v Sloveniji

Trajni potisk, z barvami fiksiranimi 
globoko v tekstil.

Možna 
PERSONALIZIRANA 

ETIKETA (dodatna cena).
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Koda

Kos/škatlo

Brisača za goste za roke kopalna velika kopalna maxi kopalna

kos kos kos kos kos

Velikost (cm)

Koda

Kos/škatlo

Brisača

kos kos

Velikost (cm)

kuhinjska za šport

TEDEN

TEDEN



Barve se ujemajo vašimi pantone barvami in tudi naravnimi 
izdelki, kot je čokolada

LUKSUZNA FROTIRASTA BRISAČA  - 480 gr

100% bombaž na obeh straneh

Priporočeni preprosti dizajni

Idealno za plažo, bazen in športne 

aktivnosti

Sijajne barve se ujemajo vašimi izbranimi 

pantone barvami in so trajno fiksirane 

globoko v tekstil. Občutek brisače je 

zelo prijeten, prav tako material hitro 

vpija vodo. Veličastna, a vendar cenovno 

dostopna brisača. Idealna za ne preveč 

kompliciran dizajn.

Možna je izbira PERSONALIZIRANE ETIKETE, za dodatno ceno.

Obojestransko potiskana brisača

Možno proizvesti na 480 gramski frotir ali na 450 gramski velur.

Prevozni stroški so odvisni od 
vašega naročila oz. mesta dostave.

Priporočeno je naročilo vzorca.

Možna je izbira personalizirane 
etikete, za dodatno ceno.

Cene so EXW Celje.

Prevozni stroški so odvisni od vašega 

naročila oz. mesta dostave.

Frotir 480 gr

Frotir 480 gr

Možnost vzorčenja! (Obojestransko potiskana brisača)

v 1-2 tednih 1-4 barvni dizajn – 250 € + 5 ali večbarvni dizajn – 350 €

Navodila za pranje in uporabo

Resolucija tiska od 76 do 360 dpi
Popolna barvna penetracija
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Brisača Za roke kopalna maxi kopalna

Velikost (cm)

Kos/škatlo

kos kos kos

Koda

Brisača

Velikost (cm)

Kos/škatlo

Koda

za roke kopalna maxi kopalna

kos kos kos

TEDEN

TEDEN



Potiskana velur brisača
Visoko kvalitetni produkti s posebno finim rezanjem vlakna, za nadvse prijetne trenutke. Prispevajte 
svoj kreativen dotik in oglašujte svojo znamko na ta edinstven in praktičen način. BearDream zagotavlja 
100% bombaž - poštena izbira za ljudi in naš planet. Začutite, vdihnite, uporabite ter videli boste, zakaj 
je čisti bombaz pomemben.

LAHKA BRISAČA IZ VELURJA ( 330 gr)

Kopalne brisače primerne za vaše oglaševanje in za dolgoročno uporabo. Blago 

je koži prijetno in dobro vpija vodo na obeh straneh. Boljša izbira kot brisača 

narejena iz poliestra, saj slednja lahko iritira kožo in nima resničnega učinka 

sušenja. Dajte svojim strankam zdravju prijazno, čudovito brisačo, narejeno v 

podjetju BearDream.

Barve so globoko fiksirane v bombažno blago. Okolju prijaz-

na tiskarska barvila kombinirana z vročo paro zagotovijo stalno 

barvno fiksacijo. BearDream je kot pionir reaktivnega tiskanja 

na evropsko trzišče prinesel najboljšo resolucijo 360dpi že leta 

2015. Skupina tekstilnih inženirjev v celjski tovarni zagotavlja 

najvišjo kvaliteto.
Velur brisače so zelo popularne in uporabne za 
mnogo let.

MODERNA OKROGLA BRISAČA

Čudovita velika okrogla brisača, za 

uporabo doma ali na plaži.

Premer standardne verzije velurja 

(330 gr na 100% bombažu) je 150 cm. Obrobe možne v 

katerikoli pantone 

barvi.

Cene so EXW Celje.

Prevozni stroški so odvisni od vašega naročila oz. mesta dostave.

Možna je izbira personalizirane etikete, za dodatno ceno.

Reaktiven potisk 360 dpi

100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn: logo, foto ali kompleksna grafika

Idealno za plažo, bazen ali športne aktivnosti

Zdravju in okolju prijazno

100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn:  

od najpreprostejsih logotipov do  

najbolj kompleksnih fotografij in grafik

Idealno za plažo, bazen ali kopalnico.

Velur 330 gr

Velur 330 gr

Resice (po vaši izbiri)

PRV150-330

15

150 Ø

MOQ

6

Koda

Kos/škatlo

Brisača

50 kos

Velikost (cm)

Okrogla

TEDEN

TEDEN



VELIČASTNA KOPALNA BRISAČA IZ VELURJA (450 gr)

Vrhunski dotik velurja naredi to brisačo izjemno privlačno za vsakodnevno uporabo.

Brisača je zelo mehka in velika. Barva ni površinska, ampak globoko fiksirana v bombažno blago. Podprite imidž svoje znamke s pravim izdelkom za njeno promocijo.

Primer slike staroselskega umetnika Kurun 

Waruna. Originalna slika je v Galeriji Juerg 

Siegrist.

Vezenje za luksuzen izgled
Po vaši želji lahko potiskane brisače kombiniramo s 

finim vezenjem.

Narejena iz pravega bombaža, za dolgotrajno uporabo in 
nešteto pranj.

Izbira PERSONALIZIRANE ETIKETE 

 je možna za dodatno ceno.

Za trgovine s suvenirji

Katerikoli umetniški dizajn je na ta izdelek z lahkoto nanešen in predstavljen na prijeten, 

uporaben način. Krasno printano blago za oglaševanje ali za prodajo vašim cenjenim kupcem.

Umetnost na potiskani velur brisači

Primer velur brisače s printano sliko 

umetnice Kerstin Westin.

1100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn: logo, foto ali grafika

Idealno na plaži, bazenu, športnih dogodkih ali doma

Velur 450 gr

Velur 330 gr

100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn: logo, foto ali grafika

Idealna za plažo, bazen in športne aktivnosti

Možna je dobava vzorcev (enostransko potiskana brisača)

dobava v 1-2 tednih

1-4 barvni dizajn = 150 €

Že oprano

okolju prijazna proizvodnja

reaktivna tehnologija – trajna barvna fiksacija

narejeno v Sloveniji, EU
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+ 5 ali večbarvni dizajn = 250 €

Kos/škatlo

Brisača

kos kos kos

Velikost (cm)

Koda

Za roke Kopalna Maxi kopalna

Kos/škatlo

Brisača Kopalna majhna Kopalna normalna Kopalna maxi

Velikost (cm)

Koda

kos kos kos

TEDEN

TEDEN



Vse brisače so skrbno sešite in zaključene 

z obrobo, ki je lahko prilagojena barvi 

brisače ali slinčka – po vaši izbiri.

Potiskana otroška kolekcija
Je najmlajša generacija prihodnost vašega posla? Z navdušenjem vas vabimo, da naročite svoje 
kreativne, otroške brisače.

RADOSTEN PONČO

Otroci se z lahkoto v njem posušijo, igrajo in obenem izgledajo prisrčni. Starševstvo na bazenu ali plaži je brezskrbno 

z dobro oblikovanim in zabavnim pončem.

Si predstavljate svojo blagovno znamko na tem izdelku? Unikaten dizajn 

na otroškem ponču preprosto izgleda fantastično, s tem pa vam zagotovi 

vidno oglaševanje na zabaven način.

BRISAČA ZA DOJENČKE IN SLINČEK

Ovijanje naših najmlajših v mehko brisačo je prestiž. Dodajte svoj edinsven dizajn in dobili boste čudovit promocijski izdelek. 

Zgoraj je kapuca, brisača pa je lepo obrobljena. Tanka, mehka in koži prijetna brisačka z dobro vpijajočim blagom predstavlja 

odlično mesto za vaš logo ali fotografijo.

OTROŠKA BRISAČA S KAPUCO

Brisača iz pravega bombaža, s kapuco na vrhu, predstavlja preprosto in prijetno sušenje. Z lepim potiskanim dizajnom je ta 

brisača z lahkoto in veseljem uporabljena v kopalnici, na plaži ali na bazenu.

Uporaba bombaža, mehkega 

velurja ali frotir materiala naredi 

to brisačo zelo udobno.

100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn: logo, foto ali grafika

Idealno za plažo, bazen, športne aktivnosti in dom

100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn: logo, foto ali grafika

100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn: logo, foto ali grafika

Idealno za plažo, bazen, športne aktivnosti in dom

Velur 330 gr/
Frotir 360 gr

Potiskan slinček

Velur 330 gr/
Frotir 360 gr

Velur 330 gr/
Frotir 360 gr

Vse cene so EXW Celje.
Prevozni stroški so odvisni od vašega 
naročila oz. mesta dostave.
Možna je izbira PERSONALIZIRANE 
ETIKETE, za dodatno ceno.
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Kos/škatlo

Brisača otroški pončo

Velikost (cm)

Koda

kos kos

Kos/škatlo

Brisača za dojenčke slinček

Velikost (cm)

Koda

kos

kos

Kos/škatlo

Brisača otroška s kapuco

Velikost (cm)

Koda

TEDEN

TEDEN

TEDEN



Potiskani izdelki za plažo
Popolni za poletni čas, medtem ko uživamo na plaži ali na bazenu. Naročite svoj unikaten dizajn in prispevajte 
k tropskem ambientu, v breskrbnih dneh.

DVOJNO PRAKTIČNA – TORBA IN BRISAČA
100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn: 

logo, foto ali grafika

Idealno za plažo, bazen, 

športne aktivnosti

Mehka, vpojna in prijetna 

za uporabo - z dvojnim 

potencialom oglaševanja. 

Vaša blagovna znamka je s to 

brisačo izpostavljena na dva 

načina -  kot torba in brisača. 

Čudovit dodatek za obisk plaže 

ali uporabo na bazenu.

Narejena iz pravega bombaža 

(velur 330 gr ali frotir 360 gr).

POTISKANA BRISAČA ZA LEŽALNIK

Ta izdelek je idealen za uporabo na plaži ali bazenu, predvsem pa je narejen za ležalnik. Omogočite sebi in svojim 

strankam sproščanje na izredno veliki brisači, ki ima na vrhu 3 žepe- za knjige, ključe, sončno kremo… Popolno!

Pravi bombaž – velur 330 gr ali frotir 360 gr – najboljši priporočen material.

100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn: logo, foto ali grafika

Idealno za plažo, bazen, športne aktivnosti

Velur 330 gr/
Frotir 360 gr

Velur 330 gr 
Frotir 360 gr

PRVSC70x225-330

Sun chair towel

20

70x225

MOQ

Praktični trije žepi 
omogočajo prostor za stvari, 
kot je krema in knjiga…

POZOR SURFERJI: 
IMAMO POTISKAN 
PONČO ZA VAS!

Bodite kreativni in ustvarite svoj udoben odrasli pončo s 

kapuco. Odličen izdelek za ljudi, ki se ukvarjajo z vodnim 

športom kot je surfanje, plavanje, jadranje, hkrati pa uporabno 

tudi doma. Uživajte v deljenju veselja in barv vaše znamke na 

tem zabavnem pončotu.

Pravi bombaž za velur 330gr ali frotir 360gr.

100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn: logo, foto ali grafika

Idealno za plažo, bazen, športne aktivnosti

Velur 330 gr/
Frotir 360 gr

Vse cene so EXW Celje.
Prevozni stroški so odvisni od vašega naročila oz. mesta dostave.
Možno je naročilo PERSONALIZIRANE ETIKETE, za dodatno ceno.
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Kos/škatlo

Izdelek torba brisača

Velikost (cm)

Koda

kos

Kos/škatlo

Brisača odrasli pončo

Velikost (cm)

Koda

kos

Kos/škatlo

Brisača

Velikost (cm)

Koda

60 kos

TEDEN

TEDEN



Praktični izdelki za vsakodnevno uporabo si zaslužijo čudovite potiskane dizajne. Vabimo vas, da  za vašo 
blagovno znamko izdelate unikaten tekstilni kuhinjski izdelek.

Potiskani izdelki za kuhinjo

WAFFLE KUHINJSKA BRISAČA

Vse cene so EXW Celje.

Prevozni stroški so odvisni od vašega naročila oz. mesta dostave.

PLATNENA KUHINJSKA BRISAČA

Odlično vpijajoča krpa za čiščenje je v kuhinji,  zelo uporabna. Ravno platno jo naredi elegantno, 

printane barve pa so kot vedno, permanentno fiksirane globoko v material, in dajo brisači čudovit izgled.

Cene so EXW Celje.

Prevozni stroški so odvisni od vašega naročila oz. mesta dostave.
Možna je izbira PERSONALIZIRANE ETIKETE, za dodatno ceno.

BearDream uporablja visoko kvaliteten potisk na 100% bombaž, kar omogoča dolgotrajne ter intenzivne barve (fiksirane globoko v material).

Krpa za čiščenje in sušenje rok ter posode, s celostranskim potiskom. Super vpojnost vode naredi to brisačo prijetno za vsakodnevno uporabo. Na robu ima zanko, s katero 

jo lahko obesimo poleg umivalnika.

Kuhinja je mesto, kjer 

se vsa družina zbere, 

zato je to idealno  mesto 

za   promoviranje vašega 

podjetja. 

Apliciran je lahko katerikoli 

dizajn, logo ali fotografija.

Resolucija 360dpi - BearDream 

uporablja reaktivno digitalno 

tehnologijo in je pionir v takšni 

resoluciji na bombaž.                        

Po izbiri je lahko narejena v 

okrogli obliki, z obrobo in 

zanko za obešanje.

Nešteto načinov uporabe v 

našem vsakodnevnem življenju. 

Čisti bombaž.

Potiskana resolucija 360 dpi - BearDream je 

Evropski pionir v takšni resoluciji na bombažu, 

z uporabo reaktivne digitalne tehnologije.

Podarite jo kot darilo vašim strankam ali jo 

prodajte kot suvenir.

Praktičen izdelek za vse vrste uporab, narejen iz 

pravega bombaža.

100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn: logo, foto ali grafika

Idealno za podjetja, blagovne znamke, hotele, restavracije, trgovine s suvenirji...

Za blagovno znamko Kot suvenir Za maloprodajo

100% bombaž na obeh straneh

Priporočen za katerikoli dizajn: logo, foto ali kompleksna grafika

Idealno za podjetja, blagovne znamke, hotele, restavracije, trgovine s suvenirji

Po želji jo lahko naročite tudi v okrogli obliki, 

z obrobo in zanko za obešanje.

Waffle 250 gr

360dpi - najboljša potiskana 
resolucija na 100% bombažu 
- z reaktivno digitalno 
tehnologijo in trajno 
barvno fiksacijo.

Platno 180 gr

Možna je izbira 
PERSONALIZIRANE ETIKETE, za dodatno ceno.
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kos kos kos

Kos/škatlo

Brisača kuhinjska velika kuhinjska okrogla kuhinjska

Velikost (cm)

Koda

Kos/škatlo

Brisača

Velikost (cm)

Koda

kuhinjska velika kuhinjska okrogla kuhinjska

kos kos kos

TEDEN

TEDEN



Cene so EXW Celje.

Prevozni stroški so 

odvisni od vašega 

naročila oz. 

mesta dostave.

Možna je izbira 
PERSONALIZIRANE 

ETIKETE, 
za dodatno ceno.

POTISKANI PREDPASNIKI BREZ OMEJITEV  
PRI DIZAJNU IN Z NAJVIŠJO RESOLUCIJO POTISKANJA

Zabavno, praktično in udobno zaščitno 

oblačilo za ljudi, ki kuhajo, čistijo in so 

ustvarjalni na druge načine.

Ker je predpasnik zgornji sloj obleke, vam 

zagotavlja dobro vidno promocijsko sporočilo.

Poigrajte se in ga naredite v svojem stilu, da bo 

izgledal simpatično in moderno.

Potiskan promocijski dizajn lahko odraža vaš 

edinstven koncept podjetja. Če potrebujete 

predpasnik z vašim logom ali veliko barvno 

fotografijo za družabni dogodek, se spomnite 

na to ponudbo, predpasnik iz pravega 

bombaža, s kreativno izpostavljenim dizajnom.

Zelo uporaben in praktičen v vsakodnevnem življenju. 

Čisti bombaž.

Popolna velikost za vse tipe ljudi: od XXS do XXL, s trakovi za prilagajanje okoli 
vratu in pasu.

Cene so EXW Celje.

Prevozni stroški so odvisni od vašega naročila oz. 

mesta dostave.
Možna je izbira PERSONALIZIRANE ETIKETE, 
za dodatno ceno.

PRTI, PODLOGE IN PRTIČKI

Prispevajte k ambientu z vašimi izbranimi barvami in pokažite svoje ime na visoko kvalitetnem kuhinjskem tekstilu, za 
profesionalno ali domačo uporabo.

Čuten dotik pravega bombaža, kombiniran z močno tkanim platnom, naredite izdelke privlačne za uporabo v vsakodnevnem 
življenju doma, v restavracijah ali baru.

Platno 180/220 gr

100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn: logo, foto, kompleksna grafika

Idealno za podjetja, blagovne znamke, hotele, restavracije, trgovine s suvenirji

Potiskana resolucija 300 dpi

100% bombaž na obeh straneh

Priporočen katerikoli dizajn: 

logo, foto, kompleksna grafika

Idealno za podjetja, blagovne znamke, hotele, 

restavracije, trgovine s suvenirji

Platno 220 gr

VEČNAMENSKE TORBE

Poleg njihove funkcionalnosti, jih trajno fiksirane 

živahne barve predstavijo kot izjemen promocijski 

izdelek. 

Uporabite ta produkt kot darilo, za poslovne dogodke 

in promocijo vaše blagovne znamke. Dizajn je lahko 

natiskan preko celotne torbe, ki z lahkoto spomni ljudi 

na vas, medtem ko vanjo spravljajo oblačila, obutev, 

darila ali hrano.

Narejena so za otroke in odrasle, za uporabo doma, v 

šoli, kuhinji ali pod božično smreko.

100% bombaž

Priporočen katerikoli dizajn: logo, foto ali grafika

Idealno za podjetja, blagovne znamke, hotele, restavracije in trgovine s suvenirji Platno, 220 gr
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kos kos kos

Kos/škatlo

Izdelek prtiček podloga prt tekač prt velik prt

Velikost (cm)

Koda

koskos

Kos/škatlo

Predpasnik z žepom ženski moški otroški

Velikost (cm)

Koda

kos kos kos kos

Kos/škatlo

Torba za shranjevanje darilna (S) darilna (M) darilna (L)

Velikost (cm)

Koda

kos kos kos kos
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Potiskana mehka in udobna kolekcija
Ker vsak potrebuje pravo mero nežnosti…
S trajno barvno fiksacijo je lahko prav vsak dizajn nanesen na te čudovite produkte, zakaj si ne bi ustvarili svojih?

IZJEMNO – MEHKE ODEJE
Te odeje so narejene za vas in vaše goste, da se počutite udobno in prijetno kjerkoli ste, zunaj ali 

doma, hkrati pa z lahkoto promovirate vašo blagovno znamko.

Odeje so tako mehke, da se ne občuti, da so protiskane, po zaslugi naše visoke tehnologije. Narejene 

so v Sloveniji, z disperzno tehniko potiska na poliester (kvaliteta coral flisa).

Uporabljene so lahko kjerkoli, preko celega leta, predvsem pa pozimi- doma, v baru, na potovanju… 

Brez dvoma, izjemen promocijski izdelek.

Cene so EXW Celje.

Prevozni stroški so odvisni od vašega naročila oz. mesta dostave.

Možna je izbira PERSONALIZIRANE ETIKETE, za dodatno ceno.

Uporabite jih kot darilo ali za prodajo vašim strankam.

Narejeno v Sloveniji Okolju prijazno, izdelano v najboljših pogojih. Apliciran je lahko katerikoli dizajn, preprost ali kompleksen.

MOŽNA DOBAVA VZORCEV V 1-2 tednih   1-4 barvni dizajn – 150 € 5 ali večbarvni  dizajn- 250 €

100% poliester

Priporočen katerikoli dizajn: logo ali foto

Idealno za hotel, restavracijo, bar, podjetje ali dom

Posebna velikost za otroke: 80x120 cm.

Vaša izbrana etiketa Čudovita fotografija - čudovita odeja

Vse odeje so skrbno sešite, z zaokroženimi robovi.

Naročite odejo s svojim dizajnom in barvami, ki se  
ujemajo z vašim konceptom podjetja.

Poliester, 300 gr
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Kos/škatlo

Izdelek odeja odeja odeja odeja odeja

Velikost (cm)
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Apliciran je lahko katerikoli dizajn, preprost ali kompleksen.

KREATIVNI VZGLAVNIKI

Izbiranje najboljšega materiala in visoke kvalitete 

je pomembno, ne le vam -  tudi nam. BearDream 

vzglavniki so narejeni iz močnih materialov, 

najboljše resolucije tiska, skrbno sešiti, obenem pa 

so pripravljeni na pranje znova in znova, brez padca 

kvalitete barv ali tekstila.

Izberite med mehkim poliestrom 
(levo) ali močnim bombažnim 
platnom (desno)

Apliciran je lahko katerikoli dizajn - naročite svojega.

Poliester, 300 gr Platno, 220 gr

Odpiranje, zapiranje z zadrgo    

Vse cene so EXW Celje. Prevozni stroški so odvisni od vašega naročila oz. mesta dostave.

100% bombaž ali poliester

Priporočen katerikoli dizajn: 

logo, foto, grafika

Idealno za hotel, restavracijo, bar, 

podjetje ali dom

BearDream vzglavniki so lahko uporabljeni 

kjerkoli želite popestriti prostor ter 

prispevati k udobnem, čudovitem vzdušju. 

Življenje z njimi je preprosto barvito, poleg 

tega, pa predstavljajo kreativen način 

promocije sporočila vaše blagovne znamke.

JUTRANJE-VEČERNA HALJA 

Vse cene so EXW Celje. 

Prevozni stroški so odvisni 

od vašega naročila oz. mesta 

dostave.

NEŽEN PULOVER
100% poliester

Priporočen za katerikoli dizajn: logo ali foto

Idealen za hotel, podjetje ali dom

Prijetno, toplo oblačilo narejeno z bogatim ovratnikom in žepom vam omogoča 

občutek udobja kjerkoli se znajdete. 

Ovratnik ima vrvico za prilagajanje, dolžina je malo krajša kot pri halji za dom. 

Pogrejte se v čudovitem nežnem puloverju, iz mehkega coral flisa, 260 gr.

100% poliester

Priporočen za katerikoli dizajn: logo ali foto

Idealno za hotel, podjetje ali dom

Za čudovit začetek dneva. Predstavljajte si jutro, ko zdrsnete v ta mehek 

plašč in začutite nežnost in strast življenja. Vnesite svoj edinstven dizajn in 

brez dvoma zmagajte. Zagotovo se z veseljem v njem pogrejete in sprostite 

tudi zvečer.

Vse cene so EXW Celje. 

Prevozni stroški so odvisni 

od vašega naročila oz. mesta 

dostave.
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z zadrgo z zadrgovzglavnik

Velikost (cm)
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Posteljnina - za občutek  
spanja na bombažnem oblaku 
Katerakoli kolekcija, barva, dizajn ali material služi vašemu promocijskemu konceptu - BearDream vam zagotavlja 100% bombaž, čudovite barve, kvalitetno konfekcijo 

in šivanje. Z vašim logom ali katerimkoli potiskanim dizajnom, boste zagotovo spali odlično na naši posteljnini. Močno tkanje zagotavlja dolgoročno uporabo, brez padca 

kvalitete tudi po mnogokratnem pranju in uporabi.

ENOBARVNA KOLEKCIJA

Predstavljajte si posteljnino z vašo osebno noto- prevleke za odeje, vzglavnike in 

rjuhe… Barve, ki se prilegajo povsod, ter odlična izdelava - z ljubeznijo.

100% bombaž, 200 niti na inčo

Personalizacija: vezenje

Ni minimalne količine naročila

bela bež toplo siva svetlo vijolična svetlo siva skrilasto siva svetlo modra temno modrajester rdeča
001 007 221 223 125 087 168 144006

bela bež toplo siva svetlo vijolična svetlo siva skrilasto siva svetlo modra temno modrajester rdeča
001 007 221 223 125 087 168 144006

801 802 803 804 805 806 807

9 različnih barv - eno ali dvobarvna kombinacija – izberite svojo

V 9-ih barvah

Prevozni stroški so odvisni od vašega naročila oz. mesta dostave.

Personalizacija je lahko narejena s finim vezenjem.

Percale, 200 niti na inčo

Percale, 200 niti na inčo

Standardna oznaka posteljnine
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Posteljnina je narejena z najboljšo tehnologijo reaktivnega tiska, v Sloveniji. Brezhibna visoka kvaliteta, 

potiskana na vašo zahtevo ter po želji zaključena s finim vezenjem.

Možna aplikacija kateregakoli dizajna, na prevleki za vzglavnik, odeji in rjuhi.

POTISKANA POSTELJNINA - ZA VAŠE NEPOSREDNO OGLAŠEVANJE

Promocijska posteljnina je odlična za športne, glasbene in kulturne oboževalce.

Podjetja jih pogosto uporabijo za darila njihovim uslužbencem ali prodajo strankam.

Personalizacija je dodana na prevleko za vzglavnik ali odejo, z enakim ali različnim dizajnom.

Izberite tako, kot sami želite.

Cene so EXW Celje.

Prevozni stroški so odvisni od 

vašega naročila oz. mesta dostave.

Možna je izbira PERSONALIZIRANE ETIKETE, za dodatno ceno.

Željene izdelke lahko za vas zapakiramo v čudovito skatlo, ki ima prostor za vse, 

poleg posteljnine (izbrana rjuha, prevleka za odejo, 1 ali 2 prevleki za vzglavnik), 

tudi brisačo in detergent za pranje ali milo Florentina.

Zagotovo nepozabno, ganljivo darilo.

Na sliki: prevleka za odejo, vzglavnik, inflame brisača in detergent.

Luksuzno Beardream pakiranje

Če potrebujete posebno pakiranje, lahko BearDream 
poskrbi tudi za to (dodatna cena).

100% bombaž, Renforce 115 gr

Personalizacija: katerikoli željeni dizajn- logo ali foto

Renforce 150 gr / Percale 120 gr

15
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Elegantne žakardne brisače
Narejene za visoko razredno promocijo. Brisače proizvedene na poseben način, za veselje deljenja edinstvenega vtkanega dizajna. 
Predstavite svojo blagovno znamko na teh kvalitetnih izdelkih, v različnih 
velikostih, za uporabo doma, na bazenu ali plaži.

PROMOCIJA V BORDURI
100% bombaž, dvojni sukanec
Priporočen preprost dizajn
Idealno za plažo, bazen in športne aktivnosti

Ta žakardna brisača ima posebno mesto z borduro, kamor se vtke vaš dizjan, ki lahko 
vsebuje od 1 do 4 različnih barv, po vaši izbiri. Preostanek brisače je v eni barvi (definirana 
z vašo uradno pantone barvo). Brisača je stkana s kvalitetnim dvojnim sukancem.

Vse cene so EXW Celje. V ceno ni vključena personalizacija.
Prevozni stroški so odvisni od vašega naročila oz mesta dostave.

PROMOCIJA V RELIEFU
Velur

Frotir

Možno je kombiniranje z reliefnim 
tkanjem (primer na fotografiji).

Ljubitelji velurja boste uživali v njegovem 
gladkem, nežnem dotiku.

100% bombaž, dvojni sukanec
Priporočen preprost dizajn
Idealno za plažo, bazen in športne aktivnosti

Dih jemajoč, izjemno eleganten način oglaševanja. Logo je nežno vtkan v relief, kar mu 
zagotavi prefinjen izgled.

Reliefna žakardna brisača je narejena v eni barvi - vaši izbrani pantone barvi. Mnoge 
znane blagovne znamke nam zaupajo izdelavo teh unikatnih brisač. Kvaliteten material 
z dvojnim sukancem naredi te brisače zelo privlačne. Narejene so iz pravega bombaža, ki 
jim da prijeten občutek - boljši z vsakim pranjem.
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Že oprano 

Okolju prijazna proizvodnja      

100%bombaž na obeh straneh    

Narejeno v EvropiPermanentna barvna fiksacija    

Visoka vpojnost

VEČBARVNA ŽAKARDNA BRISAČA
100% bombaž, dvojni sukanec
Priporočen preprost dizajn
Idealno za plažo, bazen in športne aktivnosti

Večbarvna promocijska brisača vas vabi, da prispevate osebno noto z edinstvenim dizajnom. Običajno v 2 barvah, lahko tudi v večih. Možna je izbira med frotir materialom in nežnim 
velurjem. Vaša blagovna znamka bo na teh brisačah vidno izpostavljena v vaših izbranih barvah pantone.

Večbarvne brisače so narejene iz pravega 
bombaža in iz visoko kvalitetnega dvojnega 
sukanca.

Če želite vnesti več kot 2 barvi, pripravite 
dizajn na način, kot je pokazano na sliki. 
Barve na zadnji strani, bodo negativ sprednje 
strani, lahko pa izberete tudi enobarvno.

Barva na zadnji strani izgleda kot negativ, lahko pa je izdelana v eni barvi.

MOŽNA DOBAVA VZORCEV v 3 tednih (cena po dogovoru).

Trobarvna žakardna brisača z unikatnim 
izgledom spredaj in zadaj. Pri tkanju 3 barv 
skupaj, se ustvari zanimiv efekt na brisači, na 
sprednji in zadnji strani.

Velur žakardna brisača ima luksuzen, mehek dotik. 
Zadnja stran brisače je narejena iz frotirastih zank, 
ki so visoko vpojne.

Velur  gr

Sprednja stran Zadnja stran

Frotir  gr TEDEN

TEDEN



Vse cene so EXW Celje.
Personalizacija ni vključena v osnovno ceno.
Prevozni stroški so odvisni od vašega naročila oz mesta dostave.

Priporočena cena

Enobarvne brisače za dom
Raznolika kolekcija visoko kvalitetnih brisač (večinoma v eni barvi) za uporabo doma, pri intimnih in prijetnih trenutkih. Udobje in 
živahne barve so pomemben del našega življenja in tukaj najdete oboje. Izberite svojo domačo kolekcijo, majhno ali veliko in naredite svojo 
kopalnico barvito - napolnjeno z mehkimi brisačami, ki prinesejo nasmeh na vaš obraz vsakič ko jih uporabite.

Ekstra mehka za 
vsakodnevno uporabo
360 gr

Personalizacija: vezenje ali 

transferni print

Z mehko obrobo

Visoka vpojnost

100% bombaž

ECONOMY
BRISAČA

Rokavica za umivanje

Razpoložljive barve

084001
bela paprika rdeča

023
brilijantno rumena

406 C

003
peščena
134 C 186 C

086
makovo rdeča

178 C

159
caracao modra

2225 C

162
kraljevo modra

293 C

167
temno modra 

296 C

082
sončno oranžna 

151 C

177
laguna zelena 

322 C

222
antracit siva

7540 C

CLASSIC BRISAČA
Zaželjena v vsaki kopalnici
450gr

Personalizacija: vezenje ali 

transferni print

100 % bombaž

001 *

bela

262 C

124
vijolična

temno peščena
7530 U

004
svetlo rumena 

7402 C

020
brilijantno rumena

134 C

023

baby roza
2365 C

050
fuksija

Rubine red C

053
sončno oranžna

151 C

082
paprika rdeča

186 C

084 *
bordo
209 C

105

slonovina
7527 U

002 *

Razpoložljive barve za velikost 100x160 *

224 *
črna

162
kraljevo modra

293 C

160
aqua
638C 

174 *
zelena
362 C

175
limeta
382 C

204
steklenično zelena

357 C

222
antracit siva

7540 C

165 *
mornarsko modra

281 C

234
kakao čokolada

439 C

143
baby modra

284 C

Razpoložljive barve

SUBLIM TOWEL
Z robom iz poliestra (za izbran printani dizajn) 
400 gr 

Personalizacija: sublimacija

100 % bombaž

Naredite svojo  
brisačo s finim vezenjem

Razpoložljive barve 

001
bela svetlo rumena 

7402 C

020
baby roza
2365 C

050
paprika rdeča

186 C

084 165
mornarsko modra

281 C

143
baby modra

284 C

Frotir 360 gr

Frotir 450 gr

Frotir 400 gr
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MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Kos/vrečko

Obroba (cm)

Brisača rokavica za umivanje za goste za goste za roke za roke kopalna kopalna maxi kopalna maxi kopalna

Velikost (cm)

Koda

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Obroba (cm)

Brisača za goste za roke kopalna maxi kopalna

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Obroba (cm)

Brisača za goste za roke kopalna

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

NA ZALOGI

NA ZALOGI

NA ZALOGI



Frotir 500 gr

Odlična vpojnost, za 
mnogo pranj
450/700 gr (50x70cm)

Personalizacija: fino vezenje

Z dvojnimi šivi

Za profesionalno uporabo: spa, 

wellness center, hotel...

100% bombaž

HOTELSKA 
BRISAČA

bela slonovina
7527 U

001 002

Razpoložljive barve 

Z mehko obrobo in modno 
zanko za obešanje
500 gr 

Personalizacija: vezenje

Premium enojni sukanec

Modna in prijetna brisača z lepo obrobo.

100 % bombaž

PREMIUM 
SPORT BRISAČA

Razpoložljive barve 

bela
001

paprika rdeča
186 C

084 224
črna

160
aqua
638C 

175
limeta
382 C

165
mornarsko modra

281 C
svetlo rjava

726 C

005
Vse cene so EXC Celje

Personalizacija ni vključena v osnovno ceno.
Stroški transporta so odvisni od mesta naročene dostave.

INFLAME 
BRISAČA
Krasne mediteranske barve
550 gr, 100% bombaž

Personalizacija: fino vezenje

Strastna, luksuzna brisača

Gost material z visoko vpojnostjo 

in mehkim dotikom

001 995 996 997 087 167 173 223994
bela provansalno modra antično siva jester rdečasivka antično peščena skrilasto sivarustikalno zelenatemno modra

409 C652 C 406 C 19-1862 tpx 296 C 625 C5135 C 19-3903 tpx

Razpoložljive barve

Moderen izgled in mehek dotik
500 gr, 100% bombaž

Personalizacija: fino vezenje 

Luksuzna promocijska brisača

Odlična vpojnost

DVOBARVNA 
BRISAČA

902
temno modra/kapitanska modra

2378 C/2137 C

903
paprika rdeča/kapitanska modra

186 C/2137 C

904
bež/toplo siva

11-0606 tpx /15-4503 tpx

Razpoložljive barve

bela/kapitanska modra
bela/2137 C

901

Frotir 500 gr

Frotir 500 gr
Frotir 500 gr

oranžna
1505 C

083

DB50X100

50x100

40

70x140

20

100x150

15

DB70X140 DB100X150

19

Kos/škatlo

Brisača za roke kopalna maxi kopalna

5 5 3

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Obroba (cm)

Brisača

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

za roke kopalna maxi kopalnaza goste

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Obroba (cm)

Brisača

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

za roke kopalna maxi kopalnaza goste

za roke kopalna maxi kopalnaza gostepredkadnik

Kos/škatlo

Obroba (cm)

Brisača

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

NA ZALOGI NA ZALOGI

NA ZALOGI

NA ZALOGI



Lahkotna, mehka, ki se hitro posuši
330 gr

Personalizacija: vezenje

Za športne aktivnosti ali vsakodnevno 

uporabo v kuhinji in kopalnici

Primerno tudi za wellness, spa in hotel

100% bombaž

HITRO SUŠEČA BRISAČA
Vse cene so EXW Celje.

Personalizacija ni 

vključena v 

osnovno ceno.

Stroški prevoza so 

odvisni od 

vašega naročenega 

mesta dostave.

Brisača in torba v enem izdelku 
360 gr

Personalizacija: vezenje ali transferni 

print

Zelo mehka in dobro vpojna

100 % bombaž

Enobarvne brisače za plažo in šport
VELUR 
BRISAČA
Plažna brisača- izjemno 
prijetna, za mehek dotik
450gr

Personalizacija: vezenje

Visoko kvaliteten sukanec

100% bombaž

178 C

Razpoložljive barve 

159 162 167 177 222
temno modra kraljevo modracaracao modra laguna zelena antracit siva

086
makovo rdeča

084
paprika rdeča

186 C

2225 C 293 C 296 C

001 003 023 082
bela peščena brilijantno rumena sončno oranžna 

406 C134 C 151 C

322 C 7540 C

rdeča modra

001 023 082 084

162

bela brilijantno rumena sončno oranžna paprika rdeča

kraljevo modra

406 C 186 C

293 C

151 C

165 224
mornarsko modra

281 C
črna

143
baby modra
284 C

Razpoložljive barve 

BRISAČA-TORBA

BRISAČA ZA 
LEŽALNIK

Podaljšana, s tremi žepi
360 gr

Personalizacija: vezenje

Zelo mehka in dobro vpojna

100% bombaž

GOLF 
BRISAČA
Praktična, z obešalom
450 gr

Personalizacija: vezenje

S prijetno, žametno 

površino na zunanji strani

100% bombaž

bela
001

134 C 151 C 186 C
brilijantno rumena paprika rdečasončno oranžna

023 082 084

224
črna

143 165
baby modra mornarsko modra

281 C284 C

Razpoložljive barve 

Velur 450 gr

Frotir 360 gr

Velur 450 gr

Frotir 360 gr

Frotir 330 gr

Razpoložljive barve 

159 162 167 222
temno modra kraljevo modracaracao modra antracit siva

084
paprika rdeča

186 C

2225 C 293 C 296 C

001 003 023
bela peščena brilijantno rumena

406 C134 C

7540 C

20

162
kraljevo modra

293 C

Kos/škatlo

Brisača plažna

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ 
PMS/kos

Kos/škatlo

Brisača brisača - torba

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

zložena

Kos/škatlo

Brisača za ležalnik

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos
Kos/škatlo

Brisača za golf

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

zložena

Kos/škatlo

Brisača za kuhinjo za šport

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

NA ZALOGI

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN



Elegantne in praktične  
brisače za savno, s posebnim 
reliefnim tkanjem
420 gr

Personalizacija: vezenje

Mehka in visoko vpojna 

100% bombaž

Enobarvne savna brisače

Praktične, elegantne in odlično vpojne brisače
250 gr

Personalizacija: vezenje

Primerne za hitro sušenje in vsakodnevno uporabo doma, za šport in wellness.

100 % bombaž

Lahka, hitro sušljiva brisača
330 gr

Personalizacija: vezenje

Mehka brisača za športne 

aktivnosti in vsakodnevno 

uporabo v kuhinji, 

kopalnici ali v wellnessu.

100% bombaž

WAFFLE BRISAČA IN KILT

HITRO SUŠEČA BRISAČA IN KILT 

Razpoložljive barve 

001
bela

Priporočena cena

Priporočena cena

BRISAČA ZA 
SAVNO IN KILT

savna kilt

savna towel

Frotir zanke z reliefom Mehke in izjemno vpojne frotiraste zanke

Nežen waffle material

Razpoložljive barve 

001
bela

Frotir 420 gr

Razpoložljive barve 

159

162 167 222
temno modra kraljevo modra

caracao modra

antracit siva

084
paprika rdeča

186 C 2225 C

293 C 296 C

001 003

023

bela  

brilijantno rumena
406 C

134 C

7540 C

Waffle 250 gr

slonovina
7527 U

002

slonovina
7527 U

002

Priporočena cena
Frotir 330 gr

21

Cena / kos

Kos/škatlo

Brisača za kopalnico/savno ženski kilt S/M ženski kilt L/XL moški kilt S/M moški kilt L/XL

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

Cena / kos

Kos/škatlo

Brisača

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

za kopalnico/savno moški kilt S/M moški kilt L/XL ženski kilt S/M ženski kilt L/XL

Kos/škatlo

Brisača

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Vse cene so EXW Celje.
Personalizacija ni vključena v osnovno ceno.
Prevozni stroški so odvisni od vašega naročenega mesta dostave.

1-2
TEDEN 1-2

TEDEN

1-2
TEDEN

za kopalnico/savno moški kilt S/M moški kilt L/XL ženski kilt S/M ženski kilt L/XL



Popoln kopalni plašč za 
uporabo v savni
420 gr

Personalizacija: vezenje

Mehek in dobro vpojen, s 

posebnim reliefnim tkanjem

Prijetna uporaba za wellness in spa

100% bombaž

Enobarvni kopalni plašči

Lahkoten, mehek plašč s 
kapuco, za hitro sušenje
330 gr

Personalizacija: vezenje

Primerno za wellness in spa

100% bombaž

HITRO SUŠEČI 
KOPALNI PLAŠČ

PLAŠČ  
ZA SAVNO

Vse cene so EXW Celje.
Personalizacija ni vključena v osnovno ceno.
Prevozni stroški so odvisni od vašega 
naročenega mesta dostave.

Za vaš vsakodnevni užitek
360 gr

Personalizacija: vezenje

Prijeten ovratnik za občutek udobja

Mehki in visoko vpojni plašči

100% bombaž

FROTIRASTI 
KOPALNI PLAŠČ

Razpoložljive barve 

001

bela
brilijantno rumena

134 C

023
paprika rdeča

186 C

084
slonovina

7527 U

002

162
kraljevo modra

293 C

222
antracit siva

7540 C

159
caracao modra

2225 C

167
temno modra 

296 C

Razpoložljive barve 
001 003
bela peščena

134 C

Čudovit, praktičen in 
dobro vpojen 
250 gr

Personalizacija: vezenje

Uporaben doma, v wellnesu in savni

100% bombaž

WAFFLE 
KOPALNI PLAŠČ 

Frotir 330 grFrotir 360 gr

Frotir 420 gr

Waffle 250 gr

Razpoložljive barve 
001
bela slonovina

7527 U

002

Razpoložljive barve 

001
bela brilijantno rumena

134 C

023
paprika rdeča

186 C

084
slonovina

7527 U

002

162
kraljevo modra

293 C

222
antracit siva

7540 C

159
caracao modra

2225 C

167
temno modra 

296 C

22

Kos/škatlo

Izdelek kopalni plašč

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Kopalni plašč moški ženski

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Kopalni plašč moški s kapuco ženski s kapuco

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Kopalni plašč za savno

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN



Mehko in toplo, izjemno 
prijetno, nežno ogrinjalo
260 gr

Personalizacija: vezenje

Odličen za uporabo doma, zjutraj ali 

zvečer, prav tako primeren tudi za 

wellness in spa

100% poliester, kvaliteta coral flisa

Klasični plašč s kapuco 
in prijetnim dotikom
500 gr

Personalizacija: vezenje

Mehek, z odlično vpojnostjo.

Primeren za uporabo doma, za 

wellness in spa.

100% bombaž

Zelo eleganten, z ruskim 
ovratnikom 
400 gr

Personalizacija: vezenje

Mehek, primeren za uporabo 

doma, wellness in spa

100% bombaž

DVOBARVNI  
KOPALNI PLAŠČ

VELUR WAFFLE 
PLAŠČ

Razpoložljive barve 
001
bela

S/M, L/XL

10

1

BR5008

S/M, L/XL

10

1

BR6008

Razpoložljive barve 

902
temno modra/kapitanska modra

2378 C/2137 C

904
bež/toplo siva

11-0606 tpx /15-4503 tpx

PLAŠČ IZ 
KORALNEGA FLISA 

Vse cene so EXW Celje.
Personalizacija ni vključena v osnovno ceno.
Prevozni stroški so odvisni od vašega 
naročenega mesta dostave.

001
bela

087
jester rdeča

19-1862 tpx

167
temno modra

296 C

173
rustikalno zelena

625 C

Razpoložljive barve

221
svetlo siva

2706 C

220
rustikalno siva

Warm grey 8 C

144
svetlo modra
17-3917 tpx

223
skrilasto siva

19-3903 tpx

Frotir 500 gr
Velor waffle 400 gr

Poliester 260 gr

19-1862 tpx

23

Kos/škatlo

Plašč ženski iz flisa

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Kopalni plašč ženski s kapuco moški s kapuco

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

Kos/škatlo

Kopalni plašč ženski za savno

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN



Enobarvna kuhinjska kolekcija
Čudovita nova kolekcija iz pravega bombaža. Kuhinjske krpe in brisače, predpasniki, prtički in še več… Za uporabo doma, v 
kuhinji ali zunaj, v restavraciji. Prispevajte svojo blagovno znamko za prijetno promocijo na vaših izbranih barvah. Majhno ali 
veliko sporočilo, naredite svoj kuhinjski izdelek, ki vam omogoča neposredno oglaševanje.

WAFFLE 
KUHINJSKA BRISAČA

Posebna okrogla oblika z obrobo in zanko za obešanje

Namestite svoj logotip

Ekstra vpojna za praktično 
uporabo
Možna tudi v okrogli obliki z 
zanko za obešanje
250 gr
Personalization: embroidery
Prijetna za sušenje rok in posode
Z waffle reliefno strukturo
100% bombaž

Močna in vpojna krpa, za prijetno uporabo v kuhinji
180 gr
Personalizacija: vezenje ali transferni print
Odlična za sušenje rok in posode
Z mehko površino, super brisača za vsako kuhinjo.
100% bombaž

PLATNENA KUHINJSKA BRISAČA

Posebna okrogla oblika 
z zanko za obešanje

Priporočena cena Razpoložljive barve

001

bela
brilijantno rumena

134 C

023
paprika rdeča

186 C

084
slonovina

7527 U

002 162
kraljevo modra

293 C

222
antracit siva

7540 C

224
črna

160
aqua
638C 

175
limeta
382 C

165
mornarsko modra

281 C
sončno oranžna

151 C

082

Z vašim logotipom

Razpoložljive barve

001

bela
slonovina

7527 U

002

Vse cene so EXW Celje. Personalizacija ni vključena v osnovno ceno. Prevozni stroški so odvisni od vašega naročenega mesta dostave.

PRT, PODLOGA 
IN PRTIČKI

Prijetni in praktični 
izdelki za vsako jedilnico
180 / 220 gr
Personalizacija: vezenje ali 
transferni print

Idealna uporaba za podjetja, 
blagovne znamke, hotele in 
restavracije
100 % bombaž

001

bela
brilijantno rumena

134 C

023
slonovina

7527 U

002

222
antracit siva

7540 C

224
črna

175
limeta
382 C

165
mornarsko modra

281 C

paprika rdeča
186 C

084 162
kraljevo modra

293 C

160
aqua
638C 

sončno oranžna
151 C

082

Razpoložljive barve

Namizni prt

Namizni prt tekač

Pogrinjek
Prtiček

Waffle 250 gr

Platno 180 gr

Platno 180 gr

Platno 220 gr
Platno 180 gr

Platno 220 gr

24

Kos/škatlo

Brisača waffle kuhinjska waffle kuhinjska okrogla waffle

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Cena / kos - belo

Cena / kos - barvno

Kos/škatlo

Brisača kuhinjska kuhinjska okrogla kuhinjska

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Izdelek prtiček

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Izdelek pogrinjek

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Izdelek namizni prt tekač

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Izdelek namizni prt namizni prt

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN



Promocijska mojstrovina za vsakodnevno uporabo
210 gr
Personalizacija: vezenje ali transferni print
Popolno za podjetja, blagovne znamke, hotele in restavracije
Prijetno za uporabo doma ali zunaj, za kuhanje ali drugo 
ustvarjanje.
100% bombaž

220 gr
Personalizacija: vezenje ali transferni print
Popolno za uporabo doma, v restavraciji, baru, hotelu, na letalu…
Prinesi ta izdelek v prostor, za popestritev vzdušja, olepšanje ambienta.
Lahkotno odpiranje s pomočjo zadrge- umijte in uporabljajte tako 
dolgo kot želite.
100 % bombaž

PLATNENI PREDPASNIK

Odlična oblika za vse tipe teles: od najmanjših do največjih, 
s trakovi za prilagoditev okoli vratu in pasu. Super za 
uporabo pri ljudeh, ki kuhajo, čistijo ali ustvarjajo na 
druge načine.
Promocijsko sporočila je lahko všito v ta predpasnik in 
odlično odraža vas unikaten podjetni koncept.

BARVNI VZGLAVNIKI

001

bela
brilijantno rumena

134 C

023
paprika rdeča

186 C

084
slonovina

7527 U

002

162
kraljevo modra

293 C

222
antracit siva

7540 C

224
črna

160
aqua
638C 

175
limeta
382 C

165
mornarsko modra

281 C

sončno oranžna
151 C

082

Razpoložljive barve

IGRIVE TORBE

220 gr
Personalizacija: vezenje ali 
transferni print
Večnamenski izdelek - idealen za darila na 
poslovnih dogodkih
Praktične torbe, uporabne za shranjevanje 
obutve, oblačil, daril ali celo hrane
100% bombaž

001

bela
brilijantno rumena

134 C

023

paprika rdeča
186 C

084

slonovina
7527 U

002

162
kraljevo modra

293 C

222
antracit siva

7540 C

224
črna

160
aqua
638C 

175
limeta
382 C

165
mornarsko modra

281 C

sončno oranžna
151 C

082

Razpoložljive barve

Vse cene so EXW 
Celje, Slovenija.

Personalizacija ni 
vključena v osnovno ceno.

Prevozni stroški so odvisni 
od vašega naročenega 

mesta dostave.

Priporočena cena

222
antracit siva

7540 C

224
črna

175
limeta
382 C

162
kraljevo modra

293 C

160
aqua
638C 

165
mornarsko modra

281 C

paprika rdeča
186 C

084
sončno oranžna

151 C

082
brilijantno rumena

134 C

023

001

bela
slonovina

7527 U

002

Razpoložljive barve

Platno 220 gr

Platno 220 gr
Platno 220 gr

25

Cena / kos - belo

Cena / kos - barvno

Kos/škatlo

Izdelek predpasnik z žepom ženski predpasnik okoli pasu

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Cena / kos - belo

Cena / kos - barvno

Kos/škatlo

Izdelek

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

moški predpasnik okoli pasu

Cena / kos - belo

Cena / kos - barvno

Kos/škatlo

Izdelek

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

prevleka za blazino prevleka za blazino 
z  zadrgoblazina blazina

Kos/škatlo

Izdelek

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Torba darilna (S) darilna (M) darilna (L)za shranjevanje

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN



Dodajte vaš logo in imejte svojo odejo

Bogata, udobna in praktična zimska odeja 
500 gr
Personalizacija: vezenje
Izjemno topla in prijetna, čudovito zaključeno delo.
Primerna za vsakodnevno uporabo doma, na potovanju, v 
baru ali na terasi.
100% poliester

Izjemno prijeten, topel, z velikim 
žepom na sredini
260 gr
Personalizacija: vezenje
Mehek pulover, primeren za uporabo  
doma ali v pisarni, zjutraj ali zvečer…
100% poliester

Enobarvna mehko-udobna kolekcija
ODEJA IZ 
CORAL FLISA 

Ekstremno mehka na dotik, 
praktična in elegantna 
260 gr
Personalizacija: vezenje
Warm and cosy
Topla in udobna odeja za vsakodnevno 
uporabo doma, v avtu, v baru, na terasi…
100 % poliester

S preprosto pentljo je recept 
za čudovito darilo.

VZGLAVNIK IZ 
CORAL FLISA 

Mehek, igriv, udoben 
260 gr
Personalizacija: vezenje
Nežen vzglavnik za vsakodnevno uporabo doma, v 
avtu, baru, v pisarni ali na terasi.
100% poliester

PULOVER IZ  
CORAL FLISA 

SHERPA ODEJA IZ 
CORAL FLISA 

Poliester 260 gr

Poliester 260 gr
Poliester 260 gr

Vse cene so EXW Celje.
Personalizacija ni vključena v osnovno ceno.
Prevozni stroški so odvisni od vašega 
naročenega mesta dostave.

Poliester 260 gr

001
bela

087
jester rdeča

19-1862 tpx

167
temno modra

296 C

173
rustikalno zelena

625 C

221
svetlo siva

2706 C

144
svetlo modra
17-3917 tpx

223
skrilasto siva

19-3903 tpx

Razpoložljive barve 

220
rustikalno siva

Warm grey 8 C

26

Kos/škatlo

Odeja iz koralnega flisa

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Pulover iz koralnega flisa

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Blazina iz koralnega flisa iz koralnega flisa

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

Kos/škatlo

Odeja sherpa iz koralnega flisa

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN

1-2
TEDEN

NA ZALOGI



Unikatni zložljivi stoli

Desno: Predstavljajte si družine, uslužbence ali stranke, 
ki se brezskrbno sproščajo na tem udobnem stolu, v baru 
ali na plaži… V čudovitem vzdušju se pogovarjajo o 
novih idejah, delijo šale, medtem ko se počutijo prijetno 
ob naslanjanju na stol z vašim dizajnom. Nič ni narobe s 
ponosom pokazati kdo ste in kaj predstavljate, na jasen 
in praktičen način, kot je ta. Zdaj pa si predstavljajte 
vstop v čudovit eksotični bar, ki ima potiskane stole kot 
je ta, z dizajnom neke druge blagovne znamke, ki kar 
kliče po nakupu njihovih izdelkov… Ali bi si mislili: ‘O, 
to pa je zabaven način oglaševanja, zanima me, kje lahko 
naredim kaj takšnega za svoje podjetje?’ in če je odgovor 
da, ste na pravem mestu! BearDreamu je v izjemno veselje 
pomagati blagovnim znamkam promovirati njihovo 
podjetje ali izdelke na praktičen in prijeten način kot 
je ta. Obenem pa, izpostavljamo, kar je pomembno - ti 
stoli so zelo vzdržljivi in enostavni za prenašanje, zaradi 
njihove konstrukcije narejene iz slovenskega visoko 
razrednega lesa.

Omogočite svojim strankam, zaposlenim in prijateljem- relaksiranje na kvalitetnem stolu z vašim edinstvenim 
dizajnom. Naj bo vaše ime vidno tudi na poletnih dogodkih, v prijetnih barih ali na plaži. Poletje je popoln čas 
za druženje in proslavljanje z družino, podjetjem ali drugo skupnostjo, ti zložljivi stoli pa so odličen način za 
začetek ali konec zabave, medtem pa brezskrbno, z lahkoto izpostavite vaš izbran logo ali dizajn.

Idealen za bar, športne dogodke, 
kampiranje, relaksiranje na vrtu, 
sončenje na plaži…

Lahkotni in enostavni za prenos ter prevažanje, ti zložljivi 

stoli so praktično darilo za vaše zaposlene in zveste 

stranke. Oboji vam bodo prinesli veliko izpostavljenost 

vaše blagovne znamke, kjerkoli bodo bodo stole uporabili.

Potiskana resolucija je 360 dpi - BearDream je Evropski 

pioner v tej resoluciji na bombažu, z uporabo 

reaktivne digitalne tehnologije.

Cene so EXW Celje.

Personalizacija ni vključena v osnovno ceno.

Prevozni stroški so odvisni od vašega 

naročenega mesta dostave.

Možna je izbira PERSONALIZIRANE 
ETIKETE, za dodatno ceno.

Lahkoten, za enostavni prenos, v lepih promocijskih barvah.

1100% bombaž, platno 220 gr

Personalizacija: vezenje ali transferni print

Močna in trajna lesena konstrukcija

Tekstil je mehek in dobro vpojen

Za poletne dogodke, kampiranje, relaksiranje ter 

uživanje v baru ali na plaži

Stoli imajo kvalitetno - močno in 

trajno - leseno konstrukcijo narejeno v 

Sloveniji.

100% bombaž

Priporočen za katerikoli dizajn: logo ali foto

Platno, 220 gr

bela
001

brilijantno rumena
134 C

023

sončno oranžna
151 C

082
paprika rdeča

186 C

084

slonovina
7527 U

002

224
črna

162
kraljevo modra

293 C

160
aqua
638C 

175
limeta
382 C

222
antracit siva

7540 C

165
mornarsko modra

281 C

Razpoložljive barve 

POTISKAN ZLOŽLJIV STOL

ENOBARVEN ZLOŽLJIVI STOL

Platno, 220 gr
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Cene so EXW Celje.

Personalizacija ni vključena v osnovno ceno. Prevozni 

stroški so odvisni od vašega naročenega mesta dostave.

Možna je izbira PERSONALIZIRANE ETIKETE, za 
dodatno ceno.

Kos/škatlo

Izdelek platno ogrodje

Velikost (cm)

Koda

Kos/škatlo

Izdelek

Velikost (cm)

Koda

Kos/vrečko

MMQ PMS/kos

3-4
TEDEN

3-4
TEDEN

platno ogrodje

kos kos
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CHECK OUT OUR SPECIAL CATALOGUE, AVAILABLE STARTING APRIL 1ST

CHRISTMAS COLLECTION 2018


