
HOTELOVÝ SORTIMENT

HORECA



HOTELOVÝ TEXTIL



RUČNÍKY a OSUŠKY

[1]

[2] [3]

[1] SILMUS - rozměr: 50x100cm / 70x140cm
                materiál: 100% bavlna
                gramáž: 400g/m2
                technologie: walk froté
                trvanlivost: cca 400 pracích cyklů
                 
                 

[2] TUGEV - rozměr: 50x100cm / 70x140cm
              materiál: 100% bavlna
              gramáž: 500g/m2
              technologie: walk froté
              
                 
                 

trvanlivost: cca 700 pracích cyklů

[3] SCHMIDT - rozměr: 50x100cm / 70x140cm
                  materiál: 100% bavlna
                  gramáž: 400g/m2
                  technologie: walk froté
                  
                 
                 

trvanlivost: cca 1200 pracích cyklů



PŘEDLOŽKY

[1]

GREEK - rozměr: 50x70cm
              materiál: 100% bavlna
              gramáž: 700g/m2
              technologie: skané froté
              trvanlivost: cca 900 pracích cyklů
                 
                 

[2]

EESSO - rozměr: 50x70cm
              materiál: 100% bavlna
              gramáž: 700g/m2
              technologie: skané froté
              trvanlivost: cca 900 pracích cyklů
                 
                 



ŽUPANY

[1]

ŽUPAN ŠÁLOVÝ LÍMEC - velikost: S, M, L, XL, XXL, XXXL
                                       materiál: 100% bavlna
                                       gramáž: 420g/m2
                                       technologie: walk froté
                                       trvanlivost: cca 450 pracích cyklů
                 
                 

[2]

ŽUPAN KIMONO - velikost: S, M, L, XL, XXL, XXXL
                             materiál: 100% bavlna
                             gramáž: 420g/m2
                             technologie: walk froté
                             trvanlivost: cca 450 pracích cyklů
                 
                 



ŽUPANY

[1]

ŽUPAN KAPUCE - velikost: S, M, L, XL, XXL, XXXL
                            materiál: 100% bavlna
                            gramáž: 420g/m2
                            technologie: walk froté
                            trvanlivost: cca 450 pracích cyklů
                 
                 

[2]

ŽUPAN VAFL - velikost: S, M, L, XL, XXL, XXXL
                       materiál: 100% bavlna
                       gramáž: 208g/m2
                       trvanlivost: cca 350 pracích cyklů
                 
                 



POVLEČENÍ

[1]

POVLEČENÍ HLADKÉ - rozměr: 140x200cm / 70x90cm
                                    materiál: 100% bavlna
                                    gramáž: 145g/m2
                                    technologie: plátnová vazba
                                    provedení: hladké
                                    ukončení: hotelová kapsa
                                    
                 
                 

[2]

ATLAS GRADL - rozměr: 140x200cm / 70x90cm
                         materiál: 100% bavlna
                         gramáž: 132g/m2
                         technologie: atlasová vazba
                         provedení: 0,3cm, 1cm, 2cm
                        
                 
                 

 ukončení: hotelová kapsa



PROSTĚRADLA

[1]

[2] [3]

[1] PLÁTNO - rozměr: 140x240cm...
                materiál: 100% bavlna
                gramáž: 145g/m2
                technologie: plátnová vazba
                                 
                 

[2] JERSEY - rozměr: 100x200cm...
               materiál: 100% bavlna
               gramáž: 210g/m2
               technologie: česané MAKO
              
                 
                 

[3] FROTÉ - rozměr: 100x200cm...
              materiál: 80% bavlna, 20% PES
              gramáž: 200g/m2
              
                 
                 



POLŠTÁŘE

[1]

[2]

[3]

[1] EKONOMIK - rozměr: 70x90cm
                     výplň: rouno 950g 
                     materiál: 65%PES / 35% bavlna
                     gramáž: 105g/m2
                     prošití: neprošitý
                                 
                 

[2] HOTEL - rozměr: 70x90cm
              

              
                 
                 

výplň: vločky 1100g 
              materiál: 50%PES / 50% bavlna
              gramáž: 120g/m2
              prošití: prošitý

[3] PeŘÍ - 

              
                 
                 

rozměr: 70x90cm
           výplň: 90% peří / 10% prach
                     300g 
           materiál: 100% bavlna
           gramáž: 120g/m2
           prošití: neprošitý



[1]

[2] [3]

[1] EKONOMIK - rozměr: 135x200cm
                     výplň: rouno 960g 
                     materiál: 65%PES / 35% bavlna
                     gramáž: 105g/m2
                     prošití:vlnovka, lemovaný
                                 
                 

[2] HOTEL - rozměr: 135x200cm
              

              
                 
                 

výplň: vločky 960g 
              materiál: 50%PES / 50% bavlna
              gramáž: 120g/m2
              prošití: vlnovka, lemovaný

[3] PeŘÍ - 

              
                 
                 

rozměr: 135x200cm
           výplň: 90% peří / 10% prach
                     600g 
           materiál: 100% bavlna
           gramáž: 120g/m2
           prošití: mřížka, lemovaný

PEŘINY



SAUNOVÉ KILTY

[1]

SAUNOVÝ KILT FROTÉ - velikost: UNI
                                       materiál: 100% bavlna
                                       gramáž: 420g/m2
                                       technologie: walk froté
                                       trvanlivost: cca 350 pracích cyklů
                 
                 

[2]

SAUNOVÝ KILT VAFL - velikost: UNI
                                    materiál: 100% bavlna
                                    gramáž: 208g/m2
                                    trvanlivost: cca 350 pracích cyklů
                 
                 



PROSTĚRADLA SAUNA

[1]
PROSTĚRADLO SAUNA BA - materiál: 100% bavlna
                                             gramáž: 145g/m2
                                             technologie: plátnová vazba
                                             
                 
                 

[2]PROSTĚRADLO SAUNA LEN - materiál: 100% len
                                               gramáž: 175g/m2
                                   
                 
                 



HOTELOVÁ KOSMETIKA 
A

DOPLŇKY 



Nature Philosophy



Nature Philosophy



Nature Philosophy



Nature Philosophy



Simple and Pure



Simple and Pure



Four Elements



Four Elements



Four Elements



Vittore De Conti



Vittore De Conti



Amenities



Amenities



Amenities



SYSTÉM ŘEŠENÍ ÚKLIDU
V

HOTELOVÉM PROVOZU 



Jsme připraveni Vám nabídnout kompletní servis v oblasti úklidu pokojů, 
restaurace, wellness a dalších prostor hotelu.
Společně s odborníky na danou oblast navrhneme nejlepší a nejekonomičtější
řešení pro čistotu Vašeho hotelu.

V rámci tohoto návrhu bude vypracování:

- sanitačního deníku
- hygienických plánů
- dezinfekčních plánů
- příručka s bezpečnostními a informačními listy

Díky sanitačnímu deníku budou Vaše pracovnice úklidu vedět:

- co mají uklízet
- jak to mají uklízet
- jakým přípravkem danou věc uklízet
- jak často provádět úklid

Jsme schopni pravidelně kontrolovat kvalitu úklidu a provést stěry, změřit a zkontrolovat 
dávkování myčky, tak aby byl provoz co nejefektivnější. 

































PROFESIONÁLNÍ ÚKLIDOVÁ
TECHNIKA 

















UTÍRÁNÍ, SUŠENÍ, ČIŠTĚNÍ, LEŠTĚNÍ
V 

HOTELOVÉM PRŮMYSLU 



Jsme distributoři nejlepších značek v oblasti utírání, sušení, čistění a leštění.

Navrhneme a dodáme nejlepší řešení z hlediska nákladovosti, kvality a designu.

Díky vlastnímu rozsáhlému skladu náplní do všech dodávaných dávkovačů jsme schopni
rychle reagovat na Vaše objednávky, tak aby nebyl ohrožen Váš provoz.

V rámci full servisu Vám dodáme dávkovací zařízení v potřebném množství ZDARMA.
   



KATALOG TORK



KATALOG TORK



KATALOG HAGLEITNER



KATALOG KIMBERLY CLARK


