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Професійний
готельний текстиль
Компанія Хотел Солюшин спеціалізується на оптовому постачанні товарів
готельно-текстильного сектору, зокрема:
• текстиль для ванної кімнати
• постільна білизна
• ресторанний текстиль.
Ми пропонуємо готові рішення для замовників HoReCa та працюємо
за індивідуальною програмою виробництва текстильних виробів.
Хотел Солюшн є офіційним дистриб’ютором турецького
виробника TUVA HOME – провідного постачальника готельного текстилю
на ринку Європи з 2005 року.
Ми завжди маємо на складі у м. Львів широкий асортимент махрових
виробів, що дозволяє нам оперативно виконувати замовлення.
Якість, стиль, елегантність та практичність – ті інструменти,
за допомогою яких ми створюємо професійні рішення для готелів.
ХОТЕЛ СОЛЮШИН
Україна, м. Львів, 79007
вул. Данилишина, 6
Електронна пошта:
order@hotel-solution.com.ua
www.hotel-solution.com.ua
Тел.: +38 067 271 93 03
Дистриб'ютор Tuva Home

98,5 % задоволених
партнерів

Текстиль Tuva Home
у 10 країнах Європи

Виробництво
120 т/місяць

Прямі поставки
від виробника

Рушники – колекція DELUXE 450-550 gsm

Deluxe Classic
Рушники з класичним
обрамленням.
Подвійний шов на всіх
сторонах рушника.
Завдяки структурі рушники
мають блиск та високу
абсорбуючу властивість.
Підкреслять імідж
та елегантність
Вашого готелю.

Deluxe Diagonal
Рушники з декоративною
кромкою “по діагоналі”.
Дане обрамлення забезпечує
довший експлуатаційний термін
рушника.
Особлива м‘якість рушника
та його красиве «діагональне»
обрамлення справлять приємне
враження на Ваших відвідувачів.
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Рушники – колекція DELUXE 450-550 gsm

Deluxe
з надписом "HOTEL"
Рушники
з рельєфним
надписом “Hotel”.
Чудово зберігають
первинний вигляд,
витримують регулярні
прання з агресивною
професійною хімією
промислового
призначення.
Відвідувачі оцінять
комфорт Вашого
готелю, розуміючи,
що Ви вибираєте
професійний
текстиль.

Колекція DELUXE – xарактеристика:
100% бавовна; подвійна нитка 20/2; кручена петля;
короткий ворс; нитки тонкі і дуже міцні; подвійний
шов на всіх чотирьох сторонах рушника.

DELUXE CLASSIC
Рушник для рук
Рушник для лиця
Рушник для лиця
Рушник для лиця
Банний рушник
Банний рушник
Банний рушник
DELUXE з надписом "HOTEL"
Банний рушник з лого "HOTEL"
Банний рушник з лого "HOTEL
DELUXE Diagonal 500 gsm
Рушник для лиця
Банний рушник
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Розмір, см

Колекція DELUXE – особливості продукту:
посилене кріплення ворсу; посилені гігроскопічні
властивості та капілярність, швидко висихають,
приємні м’якість на дотик;
рекомендована температура прання 90 ° C.

Щільність, г/м2

Кромка

30*50
50*100
50*100
50*100
70*140
70*140
70*140

500
450
500
550
450
500
550

Класік
Класік
Класік
Класік
Класік
Класік
Класік

50*100
70*140

500
500

Класік
Класік

50*100
70*140

500
500

Діагональ
Діагональ

Рушники – колекція CLASSIC 400 gsm
Колекція Classic має меншу щільність – 400 гр на м2. Рушники ідеально підходять для
тренажерного залу, фітнес- та спа-центрів. Швидко вбирають вологу, не втрачаючи м’якості.
Внаслідок меншої ваги рушників знижується вартість прання, швидко висихають.

Колекція Classic 400 gsm –
xарактеристика:
100% бавовна; одинарна
нитка 16/1; кручена петля ;
короткий ворс; нитки тонкі
і дуже міцні; подвійний шов
на всіх сторонах рушника;
декоративна обробка країв
рушника «по діагоналі».
Колекція Classic 400 gsm –
особливості продукту:
Особливості продукту:
посилені гігроскопічні
властивості та капілярність,
швидко висихають,
приємна м’якість на дотик;
рекомендована температура
прання 90 ° C .

CLASSIC 400 gsm
Рушник для лиця
Банний рушник

Розмір, см
50*100
70*140

Щільність, г/м2
400
400

Кромка
Діагональ
Діагональ
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VIP рушники
Рушники за індивідуальним замовленням: розміщення рельєфного логотипу, жакардового
бордюру, декоративної обробки країв рушника, пестротканого малюнку.
Можливе виробництво рушників різної щільності , кольорів та розмірів.
VIP рушник задовольнить найвибагливіших клієнтів розкішних готелів.

VIP рушники з Вашим лого

Розмір, см
Рушник для лиця
50*100
Рушник для лиця
50*100
Банний рушник
70*140
Банний рушник
70*140
Килимок для ніг
50*70
Рушник "Індивідуальне замовлення" будь-який
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Щільність, г/м2
500
550
500
550
650
будь-який

Мінімальне замовлення
250 шт
250 шт
200 шт
200 шт
200 шт
інформацію уточнити

Килимки для ніг

Deluxe Basic
Висока якість
кардної пряжі (ring
spun) навіть
в основі рушника,
подвійні шви
на всіх сторонах,
висока щільність
забезпечують
бажану міцність
виробів. Чудово
зберігають
первинний вигляд,
витримують
регулярні прання
з агресивною
професійною
хімією
промислового
призначення.

Deluxe Diagonal
Основна річ, яка
відрізняє її від Deluxe
Basic - це декоративне
обрамлення "по
діагоналі" на більш
коротких сторонах
рушниках і візерунках.
Завдяки структурі
виріб має блиск,
високу абсорбцію,
не втрачаючи м'якості.
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Килимки для ніг
Mini Deluxe
Ідеальне рішення для невеликих ванних кімнат.
Плюсом є низька вартість прання. Ми використовуємо егейську бавовну, яка
характеризується довгими волокнами та ткацтвом високої щільності, що забезпечує
мінімальну усадку.

Килимки для ніг – характеристика:
100% бавовна; подвійна нитка 20/2; кручена петля;
короткий ворс; нитки тонкі і дуже міцні;
подвійний шов на всіх сторонах рушника.

Килимки для ніг
MINI DELUXE
Deluxe Diagonal
Deluxe Basic (Greek Design)
Deluxe Basic (Classic Design)
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Розмір, см
35*50
50*70
50*70
50*70

Килимки для ніг – особливості продукту:
посилені гігроскопічні властивості та капілярність,
рекомендована температура прання 90 ° C.

Щільність, г/м2
600
650
650
650

Кромка
Класік
Діагональ
Класік
Класік

Халати
Махровий
Classic
Махровий халат Classic дуже
приємний до тіла і м'який
на дотик.
Після водних процедур,
прекрасно вбирає вологу
і дозволяє шкірі дихати.
Махровий халат у ванній кімнаті
буде відмінним знаком уваги і
турботи про Вашого гостя.
Дана модель з коміром –
універсальний варіант
для чоловіків та жінок.

Велюровий
Soft Touch
Товар, який отримав високе
визнання клієнтами HoReCa.
Халат характеризується особливим
складом: ззовні велюровий
поліестер 100%, а внутрішня
сторона - 100% бавовна.
Дуже м'який і довговічний.
Висока абсорбція бавовни
з внутрішньої сторони та унікальна
м'якість велюрової структури
з зовнішньої сторони створять
незабутній комфорт для Ваших
відвідувачів.

Вафельний
Waffle
Буде чудово носитися в теплу пору
року, так як тканина його легка
і не дуже щільна. Вафельний халат
відрізняється високим ступенем
абсорбції, швидко висихає.
Характеризується високою
повітропроникністю та відпирається
без особливих зусиль.
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Дитячі халати

Сlassic Junior
Халати
SOFT TOUCH
Халат велюровий
Халат велюровий
Халат велюровий
CLASSIC
Халат махровий
Халат махровий
Халат махровий
CLASSIC Premium
Халат махровий
Халат махровий
Халат махровий
Waffle
Халат вафельний
Халат вафельний
Халат вафельний

Розмір

Склад тканини

Щільність, г/м2

S/M
L/XL
XXL

50% бавовна/50% поліестер
50% бавовна/50% поліестер
50% бавовна/50% поліестер

300
300
300

S/M
L/XL
XXL

100% бавовна
100% бавовна
100% бавовна

350
350
350

S/M
L/XL
XXL

100% бавовна
100% бавовна
100% бавовна

450
450
450

M
L
XL

50% бавовна/50% поліестер
50% бавовна/50% поліестер
50% бавовна/50% поліестер

200
200
200

Дитячі халати
ClassicJunior
Халат дитячий махровий
Халат дитячий махровий
Soft Touch Junior
Халат дитячий велюровий
Халат дитячий велюровий
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Soft Touch Junior

Розмір, см

Склад тканини

Щільність, г/м2

122-128
134-140

100% бавовна
100% бавовна

350
350

122-128
134-140

50% бавовна/50% поліестер
50% бавовна/50% поліестер

300
300

SPA колекція
SPA Рушники
Практичні в експлуатації рушники з натуральної бавовни.
Застосовуються в готелях, санаторіях, будинках
відпочинку, спортивних базах і SPA центрах.
Структура рушників SPA Колекції дуже пухнаста та м'яка.
На коротших сторонах SPA рушники наявна декоративна
обробка “по діагоналі”.
SPA Natural
створюється
з натуральної
неочищеної бавовни
у відтінку écru.
Рушники в такому
кольорі можна
прати при 90 ° С.
SPA Chocolate
SPA Black не
втрачають
свого кольору
навіть після
довгого терміну
використання.
SPA Колекція – характеристика:
100% бавовна, одинарна нитка 16/1, кручена
петля, короткий ворс, декоративна обробка
"по діагоналі" на коротких сторонах рушника,
подвійні шви.

SPA Колекція
Білі SPA
Серветка для рук
Банний рушник
Натурал Spa
Рушник для лиця
Банний рушник
Килимок для ніг
Шоколад SPA
Рушник для лиця
Банний рушник
Банний рушник
Чорні SPA
Рушник для рук
Рушник для лиця
Банний рушник

Розмір, см

Рекомендована температура прання: 90 ° C - білий
та натурал (кремовий), 60 ° C - коричневий/чорний
SPA Колекція – особливості продукту:
посилене кріплення ворсу; посилені гігроскопічні
властивості та капілярність, швидко висихає,
приємна м’якість на дотик.

Щільність, г/м2

Кромка

30*30
100*150

450
480

Класік
Діагональ

50*100
70*140
50*70

450
450
650

Діагональ
Діагональ
Діагональ

50*90
70*140
90*180

450
450
450

Діагональ
Діагональ
Діагональ

30*50
50*90
70*140

450
450
450

Класік
Класік
Класік
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SPA аксесуари

SPA аксесуари
ПАРЕО
Парео S/M
Парео L/XL

Розмір
L = 75 см, W = 135 см
L = 75 см, W = 160 см

Склад тканини
100% бавовна
100% бавовна

Щільність, г/м2
350
350

Спідниці для сауни
Спідниця для сауни S/M
Спідниці для сауни L/X

Розмір
L = 65 см, W = 140 см
L = 65 см, W = 160 см

Склад тканини
100% бавовна
100% бавовна

Щільність, г/м2
350
350

Розмір, см
Чалма для волосся/ біла
23x61
Чалма для волосся/ натурал 23x61
Рукавиця для тіла/ біла
14x22
Рукавиця для тіла/ натурал
14x22
Повязка на голову
60x7
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Склад тканини
Щільність, г/м2
100% бавовна
350
100% бавовна
350
100% бавовна
350
100% бавовна
350
бавовна+поліестер

Тапочки

Тапочки
Махрові з відкритим носом
Махрові з закритим носом

Розмір
Універсальний
Універсальний

Велюрові з відкритим носом
Велюрові з закритим носом

Універсальний
Універсальний

Склад тканини
Махра (100% бавовна)
Махра (100% бавовна)
Велюр
Велюр

Постільна білизна

Характеристика:
Одноразові тапочки на
основі спіненого поліетилену
з антиковзаючим тисненням
(не промокають, не
ковзають). Мінімальне
замовлення 100 шт.
Є можливість нанесення
Вашого логотипу

Пошиття постільної білизни з високоякісних тканин за індивідуальним замовленням:
склад тканини - 100% бавовна - сатин, страйп-сатин (вибілений).
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Ресторанний текстиль
Пошиття ресторанного текстилю за індивідуальним замовленням. Використовуємо
професійні тканини відомих європейських виробників в т.ч. мерсеризовані, що дозволяє
виробам бути практичними, довговічними та красивими на вигляд.
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Способи нанесення логотипу
Рушники з логотипом різних розмірів і щільності виготовляються фабрикою при замовленні
від 250 штук. Залежно від методу нанесення зображення, кількості і використання різних
типів пряжі у виробництві надається розрахунок за підсумковою вартістю рушників.
Для прорахунку та виробництва даної продукції, необхідно надіслати в електронному
вигляді графічний файл бажаного зображення (в форматі CDR).
Типи нанесення логотипу на текстиль

Характеристика

Вишивка

При виготовленні використовуються тільки якісні
нитки, що дозволяють зберегти колір логотипу
після багаторазового прання. Можливість
виготовлення одиничних замовлень великий плюс
даного методу. Для прорахунку вартості вишивки
надішліть, будь ласка, зображення.

Рельєф (жакард)

Даний тип рушників та халатів виготовляється
за допомогою невисокої петлі, яка складається
з подвійних кручених ниток. Відповідно, логотип
виконується за рахунок зміни високої та низької
петлі на рушнику. Зносостійкість таких рушників
і халатів дуже висока.

Пестроткане лого

Даний вид рушників виготовляється з
різнокольорових ниток, за допомогою одинарної
некрученого нитки в петлі. Малюнок виходить
за рахунок переплетення ниток різних кольорів.
Фарбування пряжі за узгодженим кольором
і обсягом відбувається до процесу ткацтва
рушникового полотна. Стійкий до прання.

Лого
в бордюрі
рушника

Зображення логотипу проводиться в процесі
виробництва рушника: кольоровою, віскозною,
поліефірною ниткою або за допомогою
трансферного друку. Колір малюнка може
бути в колір основного тону, або гармоніювати з
іншою колірною гамою.

Етикетка (бірка)

Нанесення логотипу на тканинну або
надруковану вставку в рушник з її прошивкою.

www.hotel-solution.com.ua

Ваш партнер
у готельній індустрії

Професійний
готельний текстиль

ХОТЕЛ СОЛЮШИН
Україна, м. Львів, 79007
вул. Данилишина, 6
Електронна пошта
order@hotel-solution.com.ua
www.hotel-solution.com.ua
Тел.: +38 067 271 93 03
Офіційний дистриб'ютор Tuva Home

Текстиль , що створює емоції...

