
już w Polsce

zadbaj komPleksowo  
o higienę z firmą Higiena serwis!

BulkySoft – marka obecna w wielu krajach europejskich wreszcie jest także dostępna w Polsce! Doskonała jakość, wydajność 
i kompatybilność z urządzeniami obsługującymi produkty tej marki, zadowolą najbardziej wymagających Klientów. O tym, co 
jest ważne i cenne w kompleksowej obsłudze Klientów oraz o doskonałych materiałach higienicznych nowej marki na rynku, 
rozmawiamy z Katarzyną Pietrzyk-Bilewicz, właścicielką warszawskiej firmy Higiena Serwis – www.higienaserwis.pl.

BulkySoft w Polsce – doskonała jakość dla rodzimych Klientów
Warszawska firma Higiena Serwis (www.higienaserwis.pl), dystrybuująca 
materiały higieniczne stała się przedstawicielem na Polskę produktów 
marki BulkySoft producenta papieru Carma Professional. Ta rozwijająca się 
prężnie firma sprawia, iż kompleksowa obsługa Klientów instytucjonalnych 
przeradza się w silnie i dobrze pracującą maszynę, w której każdy trybik 
odgrywa ważną rolę. O drogi rozwoju polskiej firmy Higiena Serwis 
zapytaliśmy jej właścicielkę, Katarzynę Pietrzyk-Bilewicz.

Pani Katarzyno, dlaczego BulkySoft?
Odpowiedź jest oczywista – BulkySoft, podobnie jak firma, której jestem 
właścicielką – Higiena Serwis (www.higienaserwis.pl) jest silną, niezawodną 
i profesjonalną marką, którą z całym przekonaniem można rekomendować 
Klientom instytucjonalnym. Producent marki BulkySoft  Carma Professional 
wchodzi w skład silnej grupy – Gruppo Carra, obecnej na rynku papierów 
higienicznych we Włoszech od ponad 140 lat. Jest to rodzinna firma – jej 
początki sięgają 1873r. Z roku na rok firma rosła w siłę, by w tej chwili 
zająć, pod względem wielkości produkcji papieru silne, piąte miejsce 
w Europie. A skoro mowa o tak silnej firmie, rozwijającej swą działalność 
na arenie międzynarodowej, postanowiliśmy, iż warto połączyć siły we 
wspólnej walce o profesjonalną obsługę i zaspokajanie potrzeb także 
polskich, wymagających Klientów. Stąd pomysł na podjęcie współpracy 
z tym silnym partnerem.

Jaką pozycję, w świetle tych zmian, zajmuje obecnie Pani firma – Higiena 
Serwis?
Nasza firma, będąca wieloletnim dystrybutorem produktów renomowanych 
marek, jest obecnie wiodącym dostawcą środków czystości w Polsce. 

Oferujemy Klientom preparaty chemiczne oraz środki czystości 
zapewniające utrzymanie wysokich standardów higienicznych. Ponadto 
dostarczamy szereg urządzeń wspierających czystość. 
Wyspecjalizowane jednostki, korzystające z oferowanych przez nas 
produktów chętnie korzystają z artykułów wyposażenia łazienek, w swojej 
ofercie posiadamy ogromną ofertę materiałów uzupełniających oraz 
profesjonalne środki czyszczące. Wciąż rozbudowujemy ofertę specjalnie 
dedykowaną dla segmentu hotelarskiego. Mam tu na myśli galanterię 
hotelową, dodatkowe i uzupełniające wyposażenie pokoi. Raz jeszcze 
podkreślę słowo profesjonalne – doskonałe jakościowo, precyzyjnie 
podzielone ze względu na przeznaczenie – do kuchni, toalet, basenów, 
hal sportowych, czy łazienek oraz pokoi hotelowych. Wszystko zgodnie 
z najwyższymi standardami oraz w zgodzie z unijnymi certyfikatami. Ażeby 
wspomóc Klientów w procesie utrzymania w swoich obiektach wysokich 
norm higienicznych, proponujemy także sprzęt wraz z urządzeniami 
przeznaczonymi do sprzątania. W kręgu oferowanych przez nas produktów 
znajdują się także profesjonalne maszyny czyszczące, odkurzacze 
i zamiatarki. Tak więc, zakres działania oraz oferta naszej firmy są bardzo 
bogate i obszerne, co czyni z nas odpowiednim partnerem we współpracy 
na rodzimym rynku branży higienicznej.  Jesteśmy silni, a wzbogacając 
ofertę, stajemy się jeszcze bardziej atrakcyjni dla Klientów.

Co zdecydowało o wyborze artykułów BulkySoft?
Cóż, zależy nam na wzbogacaniu naszej oferty, aby każdy Klient czuł 
się usatysfakcjonowany dużym wyborem, z którego może na bieżąco 
korzystać. BulkySoft charakteryzuje się niezwykle szeroką gamą 
produktów. Wymienię tu dozowniki wykonane w nowoczesnym designie, 
ręczniki papierowe systemowe w roli, ręczniki składane i wielopanelowe,  

papiery toaletowe jumbo, w składce i konwencjonalne, podkłady 
medyczne papierowe, chusteczki higieniczne oraz czyściwa papierowe 
posiadające certyfikat ISEGA. Jest to szczególnie ważny certyfikat 
poświadczający bezpieczeństwo kontaktu  z produktami spożywczymi 
z naciskiem na produkty świeże typu mięso, ryby czy umyte owoce. Taki 
certyfikat jest świadectwem na najwyższe standardy higieny i jakości. 
To nie wszystko – dodajmy do tego pełną i bajecznie kolorową ofertę 
na serwetki, podkładki i obrusy a  wspólnie stwierdzimy, iż bogactwo 
produktów oferowane przez tę markę może zachwycić i zadowolić 
każdego Klienta!

Rzeczywiście oferta jest imponująca, a jakie z tego wynikają korzyści 
dla Klienta?
Tak jak mówiłam, zależy nam na wysokiej jakości produktów oraz, to 
muszę podkreślić – na  kompleksowej obsłudze Klientów. 
Dzięki tak szerokiej gamie produktów jesteśmy w stanie zapewnić 
Klientom pełen zakres materiałów i urządzeń, wyczerpujący w jednym 
miejscu wszystkie potrzeby Klienta. To cenne, także ze względu na 
oszczędność czasu, którego nikt z nas nie posiada obecnie w dostatku. 
Nie dość, że oferta jest bardzo zróżnicowana, to jeszcze produkty 
marki BulkySoft charakteryzują się niezwykle wysoką jakością i… co 
z pewnością zaskoczy Państwa – przystępną jak na polskie warunki 
ceną! Nawiązaliśmy doskonałą współpracę z włoskim producentem, 
dzięki czemu po pierwsze – jesteśmy przedstawicielem na Polskę 
produktów marki BulkySoft, a po drugie – cały towar kupujemy 
bezpośrednio z fabryki producenta.  Jak łatwo jest się domyślić, 
tym samym optymalizujemy koszty, a ceny oferowanych przez nas 
produktów są przystępne, dla każdego. Korzyści dla Klienta są więc 
oczywiste. W jednym miejscu może on nabyć doskonałej jakości 
produkty w dobrych cenach oraz zyskać kompleksową obsługę, jaką 
zapewnia nasza firma.

Czy jest coś co wyróżnia BulkySoft spośród innych tego typu marek?
Cały asortyment BulkySoft jest godny polecenia i uwagi. Pytają Państwo 
o wyróżniający się produkt… 
Tak – marka ta posiada na przykład doskonały w swojej jakości typ 
papieru, o unikalnej strukturze i niesamowitej wytrzymałości.  Membrane 
Plus bo tak nazwa się ten produkt dostępny będzie już od kwietnia. 
Oferta ręczników Membrane Plus to ręczniki typu V, Z – 3 panelowe, 
M – 4 panelowe oraz nowość W – podwójny ręcznik V najdłuższy na 
rynku! Bardzo chłonny, wytrzymały i niezwykle wydajny, wykonany 
z czystej i starannie wyselekcjonowanej celulozy. Jego jakość można 
określić jako pierwszo klasową. Z całą pewnością można stwierdzić, iż 
jest to produkt ekskluzywny w swojej kategorii, elegancki i prestiżowy, 
zdecydowanie wyróżniający się spośród innych tego typu materiałów. 
Innymi wyróżniającymi się produktami tej marki są ręczniki systemowe, 
papiery toaletowe, miękkie chusteczki higieniczne. Ponadto liczne 

chłonne czyściwa papierowe i oczywiście przepiękna gama serwetek 
papierowych w różnych wymiarach oraz extra miękkich typu punta-punta 
i ekskluzywne airlaid . Serwetki BulkySoft są wyjątkowo eleganckie, 
o ciekawych, mocnych barwach, wśród których dostrzec można czarne, 
szare, lila, błękitne, limonkowe, czy w odcieniu modnej fuksji – produkty 
te z pewnością zachwycą każdego, nawet najbardziej wymagającego 
Klienta. Jest jeszcze jedna nowość, jaką wprowadzamy na rodzimy 
rynek – wspomnę tu o podkładkach papierowych 30 x 40 oraz obrusach 
papierowych 100 x 100 cm oraz w rolach, w wielu ciekawych wersjach 
kolorystycznych. 
Myślę, że… mnogość wysokogatunkowych produktów marki BulkySoft, 
występujących w ciekawych propozycjach kolorystycznych, dostępne 
w dobrych cenach, zdecydowanie wyróżniają się na rodzimym rynku 
środków i materiałów higieniczno-czystościowych.

Kusicie Klientów bogactwem oferty i doskonałą jakością produktów. 
A na czym Wam zależy jako firmie ugruntowanej już na rodzimym rynku?
Ofertę, którą wciąż wzbogacamy dla naszych stałych, ale i potencjalnie 
nowych Klientów, kierujemy do firm i instytucji, dla których ważna 
jest jakość, komfort i bezpieczeństwo produktów. Na polskim rynku 
istniejemy od wielu lat. W tym czasie zdobyliśmy cenną wiedzę 
podpartą długoletnim doświadczeniem branżowym. Z powodzeniem 
obsługujemy duże, znane w kraju hotele, ośrodki Wellnes & Spa, 
kawiarnie, restauracje i puby. 
Naszą firmę stanowi wyspecjalizowany zespół w zakresie obsługi 
Klientów hotelarskich, a także instytucjonalnych. Zaopatrujemy Klientów 
w najwyższej jakości środki higieniczne i czystościowe. Wszyscy nasi 
pracownicy są zawsze do dyspozycji Klientów. 
Doradzamy i pomagamy w optymalnym doborze środków i produktów 
higieniczno-czystościowych. Jesteśmy rzetelni, skrupulatni, terminowi 
i zawsze dostarczamy zamówiony towar na czas. Nie pozostawiamy 
Klientów w potrzebie, pomagamy także w ramach serwisu 
posprzedażowego, dla pełnej satysfakcji z obsługi! Kończąc ten wątek 
pragnę zapewnić, iż zadowolenie naszych Klientów jest dla naszej firmy 
priorytetem.  
Tymczasem zachęcam do zapoznania się z oferowanymi przez nas 
wysokiej jakości produktami marki BulkySoft oraz do podjęcia stałej 
współpracy z naszą firmą – Higiena Serwis. Gwarantuję, iż współpracując 
z nami otrzymają Państwo usługi i produkty na najwyższym poziomie 
jakości. Innymi słowy – nasza firma zapewni Państwu luksus i komfort 
w jednym miejscu, a wartością dodaną będzie oszczędność czasu, 
którym we współczesnym, pędzącym naprzód świecie nikt z nas nie 
dysponuje w nadmiarze. Polecamy się.

Rozmowę przeprowadziliśmy z Katarzyną Pietrzyk-Bilewicz, właścicielką 
warszawskiej firmy Higiena Serwis. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
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