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Haqqımızda
                 şumyoq ədireg irələklö xoç rib əli ıfaşikni zö ədnizrə təddüm asıQ

Azərbaycana öz növbəsində xarici ölkə vətəndaşlarının marağı artmaqdadır. 
Bu diqqətin nəticəsidir ki, bu gün ölkəmizdə turizm sektoru sürətlə inkişaf 
etməkdədir.

əvəzolunmaz töhvəsini verməkdən ibarətdir. 

Sağlam rəqabət və düzgünlük prinsipini əsas tutmuş “Billur MS MMC”, 
artıq 5 ildir ki, Azərbaycan Mehmanxana və Turizm sektoruna xidmət 
göstərməkdədir.

nəticəsində gigiyenik məhsulların satışı, Avropa və digər dünya brendlərinin 
yerli bazarda təmsili ilə öz fəaliyyətini günü gündən genişləndirməkdə olan 

 

“ İnsan fəaliyyətə başlamadan öncə qarşısına qoyduğu məqsədi dərindən 
düşünməli və bu amal uğrunda yorulmadan çalışmalıdır. Hər hansı bir sahə 

də qayğısına qalmalıdır.

Billur MS  şirkəti bu prinsiplərlə çalışır, bunu düşünür və bu yolda yüksək 
əzmlə addımlayır. ”

G. Səhhət
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TƏRLİK NÖVLƏRİ

TƏMİZLƏYİCİ VASİTƏLƏR

TEKSTİL MƏHSULLARI

KOSMETİK MƏHSULLAR

DİGƏR MƏHSULLAR

GİGİYENİK MƏHSULLAR



B 14
5mm eva, iki qat pambıq 5mm eva, iki qat polyester 3mm eva, tək qat pambıq 3mm eva, tək qat polyester

5mm eva, iki qat pambıq
başlı, dabanlı

3mm eva, əlyaf başlı, 
əlyaf dabanlı

5mm eva 5mm eva,iki qat villur
başlı, dabanlı

B 06

B 13

B 03

B 11

SB 1

B 10

B 07

hotel amenities
billur

Tərlik növləri







S flakonlu
kosmetik dəst

Yumru flakonlu
kosmetik dəst

Oval flakonlu
kosmetik dəst

TyuBİk flakonlu
kosmetik dəst
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Kosmetik məhsullar



Təraş dəstİ
təraş kremi 15 ml

Dİş dəstİ
qatlanan fırça, 3 gr məcun

Dİş dəstİ
qatlanan fırça, 10 gr məcun

Təraş dəstİ
təraş kremi 15 ml

Sabun
kvadrat, 20gr

Sabun
dairəvi, 15gr

Sabun
dairəvi, 20gr

Dİş dəstİ
uzun fırça, 10 gr məcun
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Gigiyenik məhsullar







aYAQQABI CİLASI

TİKİŞ DƏSTİ

aYAQQABI CİLASI

HAMAM LİFİ

DABANKEŞ

DUŞ BONESİ

DARAQ

BAXIM DƏSTİ

hotel amenities
billur

Gigiyenik məhsullar



YORĞAN

ÇARPAYI DƏSTİ

XALAT

DÖŞƏK

DƏSMALLAR

YASTIQ
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Tekstil məhsulları







tUALET KAĞIZI

əLCƏK

MƏTBƏX KAĞIZI

TƏMİZLƏYİCİ VASİTƏLƏR

ƏL SALFETİ

Mop
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Təmizləyici vasitələr



Fİncan

mİNİ BAR

Bardaq altığı

fen

KİBRİT

sİNİ

ASILQAN

Dİspenser
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Digər məhsullar
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Azərbaycan, Bakı, Əhməd Rəcəbli 2/27
(+994 12) 409 13 57; (+994 50) 254 56 76

info@billur.com.az
www.billur.com.az


