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HORECA MARKETEX
A külső megfog, a belső megtart, a jó dekoráció

H O Z Z Á L Á N C O L



A mosoly után a legfontosabb:
munkatársai megjelenése



A mosoly után a legfontosabb:
munkatársai megjelenése

Forma és munkaruházat
Szakácsoktól a londinerekig mindenki  

otthon érezheti magát abban, amit visel

• Szabadon választható színből és anyagból
• Fogásmintákkal segítünk a választásban, akár      
     házhoz megyünk méretfelvételre

Formaruha típusok: 
női blézer, mellény, nadrág, szoknya, blúz, férfi 

zakó, nadrág, mellény, ing



Munkaruha típusok: 
egy és kétrészes munkaruha, nadrág, mellény, kötény, 
köpeny, pulóver, kardigán, dzseki, póló, galléros póló, 
baseball sapka, sild, zokni

Árak és rendelés
Telefon: + 36 30 600 23 66

Email: rendeles@horecamarketex.hu
Web: www.horecamarketex.hu



Amikor a vendég megérkezik...



Ágytakarók
Ágytakaró nélkül az ágy olyan, mint 

“a legszebb híd a folyó nélkül”. 

• Steppelve
• 1,2,3 részes kivitelben
• Választható méretben, fazonban és alapanyagból

Tipp: 
Ágytakaróit egységesítheti dekor  
függönyökkel, díszpárnákkal, terítőkkel.  
Micsoda összhatás!



Árak és rendelés
Telefon: + 36 30 600 23 66

Email: rendeles@horecamarketex.hu
Web: www.horecamarketex.hu

Párnák és paplanok
A pihentető alvás lehetősége nem csak a  

wellness szállodák kiváltsága!

• Készlétről dolgozunk, rövid határidővel
• Méretek az Ön igényei szerint
• Gyapjú, szilikon vagy poliészter töltettel



Ágynemű garnitúrák
Az egyszerűt, a fejedelmit vagy az arany 
középutat keresi? Bármelyikbe öltözteti 
paplanjait, párnáit jó úton jár!

• Egyszínű vagy mintás
• Gombos, bújtatós vagy cipzáras
• Fogásmintákkal segítjük a döntését
• Pamut, krepp, pamut szatén, flanel, damaszt,  
   kevert szálas anyagból



Árak és rendelés
Telefon: + 36 30 600 23 66

Email: rendeles@horecamarketex.hu
Web: www.horecamarketex.hu

Lepedők
Egy puha lepedőn az alvás is kellemesebb!

• Akár gumis kivitelben
• Szélessége: 150-től 280 cm-ig
• Szövött vagy hurkolt (frottír) kivitelben
• Wellness központoknak szauna és fürdő lepedők 
• Választható alapanyag: pamut, flanel  
   vagy kevert szálas



Plédek
Praktikus kellék, ami talán éppen hiányzik az 
Ön vendéglátó egységéből?

• Raktárról, rövid határidővel szállítunk
• Számos összetételben és méretben



Árak és rendelés
Telefon: + 36 30 600 23 66

Email: rendeles@horecamarketex.hu
Web: www.horecamarketex.hu

Törölközők
A wellness hangulat és a pihenés elengedhetetlen 

kellékei! Az Ön egységéből sem hiányozhatnak.

Számos méretben 100% pamut, vagy kevert szálas



Ki a szobából!



Asztalterítők
“Drágám, emlékszel milyen 

gyönyörű volt a karácsonyi terítő tavaly
télen az __________________ben?”

(helyettesítse be az Ön vendéglátó egységének nevét)

• Egyszínű vagy nyomott mintás
• Egyedi vagy szabvány méretben
• Akár kör vagy ovális forma
• Pamut, damaszt, poliészter, 
  kevert szálas, viaszos, PVC,  
   TNT alapanyagokból

Tipp:  
Szezonhoz illő mintával díszített terítőkkel 
könnyebben szerezhet visszatérő vendégeket.



Szőnyegek
A plafonig kevesen látnak el, de a szőnyeget  
MINDENKI megnézi.

• Gyapjú, kevert gyapjú vagy akril szőnyegek
• Egyes szőnyegek esetében akár egy darab 
   gyártását is biztosítjuk



Árak és rendelés
Telefon: + 36 30 600 23 66

Email: rendeles@horecamarketex.hu
Web: www.horecamarketex.hu

(Dekor) függönyök
Helyiségből hangulatos környezetet varázsolnak.

• Minták és színek adottak
• Méretek és a varrás fazonja szabadon választható
• Dekor függönyökhöz akár dekor csíkok
• Nagyobb rendelés esetén helyszíni felszerelés



Kerti és ülőpárnák
A kültéri rendezvények  
elmaradhatatlan kellékei.

• A párna alakja választható
• Kültéri használatra vízhatlan borítás
• Székekre, hinta és napozóágyakra, sörpadokra
• Választható méretű darabos szivacs, 
  darált szivacs vagy poliészter töltet



Kiegészítők



Szék- és
asztalszoknyák
Minden méretben, az Ön igényei szerint.

Köntösök
Exclusive minőségű 100% pamut frottír  
köntösök, különböző színekben



Konyharuhák
100% pamutból, többféle kivitelben 
(szövött, hurkolt, jaquard)

Dekorációs elemek



SZAKSZERŰEN FELDÍSZÍTJÜK!

Ha elege van abból, hogy folyton Önnek és csapatának 
kell a díszítéssel bajlódnia, jó hírünk van: mostantól a 

Horeca Marketex örömmel elvégzi Önök helyett!

Pontosan miben segítünk?

•	 Kialakítjuk Hotel Lobbyjának, éttermének, vendéglátó  
 egységének szezonális díszítését 
•	 Egyedi textil termékeket, dekorációs elemeket biztosítunk
•	 Sőt eltároljuk elkészült dekorációját, így a következő  
 használatig biztonságban tudhatja

Mindezekért nem kell  magas árat f izetnie,

GYÁRTÓI ÁRON DOLGOZUNK!

Kérje árajánlatunkat:
E-mail:  rendeles@horecamarketex.hu

Telefon: + 36 30 600 23 66


