
W Hotelu 1231 uważamy, że komfort snu jest bardzo 
ważny. Dlatego, aby sprostać Waszym potrzebom 
przygotowaliśmy specjalne menu poduszkowe.

Podgłówek typu wałek
Zapewnia optymalne podparcie 
dla odcinka szyjnego kręgosłupa 
i rozluźnienie mięśni szyjnych. 
Pomaga odpocząć.

Bolster pillow
Provides optimal support for the cervical 
spine and relaxation of the neck muscles.
It helps you relax.

Podgłówek Vario
Uwalnia od napięcia mięśniowego 
dzięki podpierającemu wypełnieniu 
z pianki. Zmniejsza problemy 
związane ze stresem i bezsennością.

Vario pillow
It relieves tension thanks 
to the supporting foam filling. 
It reduces problems associated 
with stress and insomnia.

Poduszka pod kark magic
Dwukomorowa, składana poduszka 
o wielu zaletach. Może być 
stosowana jako poduszka pod kark 
lub pod plecy. Umożliwia spanie 
na różnych wysokościach.

A magic pillow under the neck
A dual-chamber, foldable pillow 
with many advantages.
It can be used as a neck or back pillow. 
Allows you to sleep at di�erent 
positions – higher or lower.

Poduszka z orkiszem
Poduszka optymalnie dopasowuje 
się do anatomii ciała. 
Gwarantuje wyjątkowy relaks.

Pillow with spelled
The pillow optimally adapts 
to the body anatomy. 
It guarantees exceptional relaxation.

At Hotel 1231, we believe that sleeping 
comfort is very important. Therefore, 
to meet your needs, we have prepared 
a special pillow menu.

Poduszka antyalergiczna
Idealna dla alergików. 
Gwarantuje zdrowy i swobodny sen.

Antiallergic pillow
Perfect for allergy su�erers. It guarantees 
a healthy and comfortable sleep.

*menu poduszkowe dostępne na życzenie. 
Standardowo nasze poduszki i kołdry 
wypełnione są wysokiej jakości pierzem i puchem.

*pillow menu is available on request. 
As standard, our pillows and duvets are 
filled with high quality feathers and down.
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