TEKSTYLIA HOTELOWE

„Na jawie świat jest dla wszystkich
jeden i ten sam, ale we śnie
każdy ucieka do własnego świata.”
Heraklit z Efezu

O firmie

P

olska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. to firma
powstała z miłości do tekstyliów.

Naszą misją jest oferowanie profesjonalnych tekstyliów hotelowych w bardzo atrakcyjnych cenach.
Chcemy aby nasza oferta znalazła uznanie wśród
osób poszukujących produktów najwyższej jakości,
które świetnie sprawdzą się w intensywnych warunkach użytkowania w hotelach.
Szerokość naszej oferty pozwala na kompleksową obsługę hotelu, centrum konferencyjnego, sali
bankietowej czy też konferencyjnej.
Wszystkie produkty Polskiej Grupy Tekstylnej są
poddawane ciągłym testom tak abyśmy mieli
pewność, że będę w stanie wytrzymać deklarowaną ilość cykli pralniczych.
Nasi klienci mają do wyboru trzy wersje współpra-
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cy: zakup, rental i pogotowie tekstylne. Dzięki tak
dużej elastyczności warunków współpracy możemy ofertę i ceny dopasować do każdego budżetu,
standardu hotelu czy też okresu na jaki produkty
są potrzebne.
Nie chcemy oferować tylko i wyłącznie produktów.
Nasz pomysł to proponowanie rozwiązań, które
będę mogły przyczynić się do obniżenia kosztów
związanych z obsługą tekstyliów w hotelu, wydłużą
czas ich użytkowania a klientom zapewnią niezwykle miłe sny.
Będziemy zaszczyceni mogąc z Państwem współpracować.

Ręczniki hotelowe

R

ęczniki hotelowe PGT charakteryzują się nieocenioną wytrzymałością mechaniczną i doskonałą chłonnością wody.

Wszystkie ręczniki hotelowe PGT posiadają wzmocnioną
konstrukcję, gwarantującą bardzo dobre zamocowanie pętelek. Nadają się do częstego prania oraz suszenia w suszarkach bębnowych.
Obszyte są podwójnym szwem z czterech stron, przez co
wytrzymują pranie w pralkach przemysłowych.
Ręczniki można prać w temperaturze 95 stopni.

100% bawełna

Podwójne przeszycie

Możliwość indywidualnego znakowania

Pranie w temperaturze 95oC
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Ręczniki hotelowe
30 x 50 cm

Ręcznik frotte

50 x 100 cm

500 g/m2

70 x 140 cm

Ręcznik frotte
z indywidualnym znakowaniem

30 x 50 cm

500 g/m2

50 x 100 cm
70 x 140 cm

Tkanina: 100% bawełna
Wzór: gładkie
Kolor: biel optyczna

Tkanina: 100% bawełna
Wzór: z logo
Kolor: biel optyczna

Tkanina: 100% bawełna

Dywanik

650 g/m2
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50 x 70 cm

Wzór: stopki
Kolor: biel optyczna

Pościel hotelowa

P

ościel hotelowa PGT charakteryzuje się stylem, jako-

ścią oraz nieocenioną wytrzymałością mechaniczną.

Wszystkie komplety pościeli hotelowej PGT wykonane
zostały z najwyższej jakości tkaniny satynowej o gramaturze
od 120 do 145 g/m2 lub bardzo delikatnego a zarazem wytrzymałego płótna.
Nadają się do częstego prania oraz suszenia w suszarkach
bębnowych ponieważ nie mechacą się i nie tracą swojego
pięknego, białego koloru.
Poszwy oraz poszewki zamykane są na 30 cm zakładkę, co gwarantuje bezproblemowe użytkowanie.
Prześcieradła obszywane są z czterech stron.

100% bawełna

Tkanina satynowa (adamaszek)

Wykurcz 3%

Możliwość indywidualego znakowania

Zamykanie na 30 cm zakładkę

Wzmocnione szwy

Szeroka gama rozmiarów
Pranie w temperaturze 90oC
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Pościel hotelowa
Tkanina o splocie satynowym

Poszwa

145 g/m2

Poszewka

145 g/m2

140 x 200 cm

Wzór: paski

160 x 200 cm

wykurcz 3%

50 x 70 cm

Tkanina o splocie satynowym

70 x 80 cm

Wzór: paski

40 x 40 cm

wykurcz 3%

50 x 50 cm
Tkanina o splocie płóciennym

Poszwa

140 g/m2

Poszewka

140 g/m2

Prześcieradło

140 g/m2
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140 x 200 cm

Wzór: gładki

160 x 200 cm

wykurcz 3%

50 x 70 cm

Tkanina o splocie płóciennym

70 x 80 cm

Wzór: gładki

40 x 40 cm

wykurcz 3%

50 x 50 cm
160 x 200 cm

Tkanina o splocie płóciennym

220 x 200 cm

Wzór: gładki

240 x 240 cm

wykurcz 3%

240 x 260 cm

Poduszki i kołdry
Kołdra hotelowa Micro
Ekskluzywna tkanina najnowszej generacji

M

icro jest niezwykle unikalną i luksusową odmia-

ną kołder i poduszkek z okryciem, które w dotyku
przypomina owoc brzoskwini. Wrażenia estetyczne
sprawiają, że wyroby tej linii są tak wyjątkowe. Charakteryzuje je zarówno aksamitna miękkość jak i subtelna delikatność. Włókna poliestrowe będące wypełnieniem kołder
i poduszek zapewniają najwyższy komfort snu.
Temperatura prania: 60°C
Skład tkaniny: 100% poliester mikrofaza
Kolory: biały

Wypełnienie kołder:
100% poliester silikonowany Hollow i poduszek 100% poliester Amball ® - kulki poliestrowe.
Właściwości wypełnienia: włókna poliestrowe Hollow, termicznie skręcane, posiadające spiralny kształt i wysoką
sprężystość. Zapewniają doskonałą izolację cieplną i puszystość. Sprawiają, że ludzkie ciało podczas snu oddycha.
Przeciwdziałają osadzaniu się kurzu. Charakteryzują się właściwościami antyalergicznymi.

Wyrób posiada certyﬁkat OEKO-TEX® STANDARD
100

Wyrób antyalergiczny

100% natura

Można prać w pralce

Wysoka sprężystość

Wyrób zdrowotny

Filtruje powietrze

Pranie w temperaturze 60oC
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Poduszki i kołdry hotelowe Standard
Kołdra hotelowa Standard

P

rodukty Standard charakteryzują się jest niską temperaturą prania. Wyroby tej linii przez długi okres czasu
zachowują swoje walory użytkowe. To w pełni uniwersalna, polecana na każdą porę roku linia poduszek i kołder.
Temperatura prania: 40°C
Skład tkaniny: 65% poliester, 35% bawełna
Kolory: biały
Wypełnienie poduszek:
100% poliester Amball® (kulki poliestrowe)
i kołder 100% poliester silikonowany Hollow
Właściwości wypełnienia: kulki poliestrowe
Amball®, dorównujące pod względem lekkości,
miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi.
Posiadają właściwości antyalergiczne oraz
przeciwdziałają osadzaniu się roztoczy kurzu.
Dobrze przepuszczają powietrze, a podczas
użytkowania nie zbijają się.
Wyrób posiada Certyﬁkat Oeko-Tex® Standard 100
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Poduszki i kołdry hotelowe Standard
35% bawełna, 65% poliester

250 g

Poduszki

40 x 40 cm

100% poliester Amball ® - kulki
poliestrowe
35% bawełna, 65% poliester

450 g

Poduszki

50 x 60 cm

100% poliester Amball ® - kulki
poliestrowe
35% bawełna, 65% poliester

600 g

Poduszki

50 x 70 cm

100% poliester Amball ® - kulki
poliestrowe
35% bawełna, 65% poliester

850 g

Poduszki

60 x 80 cm

100% poliester Amball ® - kulki
poliestrowe
35% bawełna, 65% poliester

1000 g

Poduszki

70 x 80 cm

100% poliester Amball ® - kulki
poliestrowe
35% bawełna, 65% poliester

800 g

Kołdra

140 x 200 cm

100% poliester silikonowany
Hollow
35% bawełna, 65% poliester

900 g

Kołdra

160 x 200 cm

100% poliester silikonowany
Hollow
35% bawełna, 65% poliester

1250 g

Kołdra

220 x 200 cm

100% poliester silikonowany
Hollow
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Poduszki i kołdry hotelowe Micro
100% mikroﬁbra

250 g

Poduszki

40 x 40 cm

100% poliester Amball ® - kulki
poliestrowe
100% mikroﬁbra

450 g

Poduszki

50 x 60 cm

100% poliester Amball ® - kulki
poliestrowe
100% mikroﬁbra

600 g

Poduszki

50 x 70 cm

100% poliester Amball ® - kulki
poliestrowe
100% mikroﬁbra

700 g

Poduszki

50 x 80 cm

100% poliester Amball ® - kulki
poliestrowe
100% mikroﬁbra

850 g

Poduszki

60 x 80 cm

100% poliester silikonowany
Hollow
100% mikroﬁbra

1000 g

Poduszki

70 x 80 cm

100% poliester silikonowany
Hollow
100% mikroﬁbra

840 g

Kołdra

140 x 200 cm

100% poliester silikonowany
Hollow
100% mikroﬁbra

960 g

Kołdra

160 x 200 cm

100% poliester silikonowany
Hollow
100% mikroﬁbra

990 g

Kołdra

1800 x 200 cm

100% poliester silikonowany
Hollow
100% mikroﬁbra

1100 g

Kołdra

200 x 200 cm

100% poliester silikonowany
Hollow
100% mikroﬁbra

1320 g

Kołdra

220 x 200 cm

100% poliester silikonowany
Hollow

Pantofle hotelowe
Kapcie z flizeliny
Ekonomiczne, jednorazowe kapcie hotelowe wykonane
z flizeliny to nasza odpowiedź na potrzeby rynku hotelarzy
poszukujących bardzo ekonomicznego produktu.
Wykorzystana do produkcji włóknina (flizelina) ma fundamentalny wpływ na koszt produkcji przekładając się znacznie na cenę wyrobu. Kapcie posiadają w środku miękką
wkładkę. Podeszwa jest wykonana z antypoślizgowego.

Kapcie frottowe
Frottowe kapcie hotelowe to produkt idealny dla osób szukających produktów zapewniających najwyższy komfort
użytkowania.
Kapcie hotelowe wykonem są z tkaniny frotte. Są koloru białego. Posiadają w środku miękką wkładkę. Podeszwa jest
wykonana z antypoślizgowego tworzywa.
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Szlafroki

K

olekcja szlafroków PGT wykonana jest z wysokogatunkowej bawełny.

Dzięki wysokiej jakość wykonania i wzmocnionym szwom
płaszcze kąpielowe są odporne na działanie czynników mechanicznych.
Gramatura 400g/m2 pozwala na pranie w wysokich temperaturach, bez obaw o zmianę wyglądu produktu.
Szlafroki są wykorzystywane z powodzeniem w hotelach,
pensjonatach, SPA i gabinetach kosmetycznych.
Płaszcze kąpielowe PGT dostępne są w rozmiarach S, M, L,
Xl, XXL w kolorze śnieżnobiałym.
Każdy szlafrok może zostać oznakowany logo hotelu dzięki
czemu stanie się bardzo elegancką wizytówką.

100% bawełna

Możliwość indywidualnego znakowania
Pranie w temperaturze 95oC

12

Polska Grupa Tekstylna
ul. Cisowa 28
42-677 Szałsza
www.hotelowetekstylia.pl
www.4horeca.com.pl

