
lenjerii de pat protecții saltele saltele și huse saltele prosoape și halate de baie

perne pilote cearceafuri cu elasticfețe de masă și protecții mese

SOLICITAȚI OFERTĂ PERSONALIZATĂ !
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CONFECȚII TEXTILE — SOLUȚII COMPLETE 

HORECA



ȚESĂTURI: 

• damast cu dungi: bumbac 100%, 145 gr/mp sau 180 gr/mp

• sifon: bumbac 100%, 120 gr/mp, 138 gr/mp 

• percal: bumbac 100%, 120 gr/mp, 130 gr/mp

• creponate: albe sau imprimate, 100% bumbac sau amestec

• țesături imprimate

DIMENSIUNI: (la cerere dimensiuni atipice)

• fețe pernă:  40 x 40 cm, 50 x 70 cm, 70 x 70 cm, 70 x 90 cm
 La cerere se pot confecționa cu bordură.
• huse pilotă: 135 x 200 cm, 140 x 200 cm, 150 x 200 cm, 
 160 x200 cm, 180 x 200 cm, 200 x 210 cm, 
 200 x 220 cm, 220 x 240 cm
• cearceafuri:  140 x 220 / 240 cm, 150 x 220 / 240 cm,
 180 x 220 / 240 cm, 200 x 220 / 240 cm,
 220 x 240 / 260 cm
                      La cerere se pot confecționa și cu elastic. 

• prosoape pentru picioare duș: 50 x 70 cm, 100% bumbac, 

 475 gr/mp sau 750 gr/mp

• prosoape pentru față, 100% bumbac, 450 gr/mp, 500 gr/mp, 

 600 gr/mp 30 x 50 cm, 50 x 90 cm, 50 x 100 cm

• prosoape corp, 100% bumbac 450 gr/mp, 500 gr/mp, 

 600 gr/mp 70 x 140 cm

• Halate de baie, 100% bumbac, flotir sau jacquard

• Dimensiuni: XS, S, M, L, XL, XXL.

Tipuri de protecții: impermeabile, matlasate, 
                                 matlasate și impermeabile

Prinderea pe saltea: cu elastic la colțuri, cu elastic din jur împrejur

Descriere:  protecții matlasate sau matlasate și impermeabile, 
matlasate pe toată suprafața, cu bentiță pe margini și elastic la 
colțuri, , °; protecții impermeabile din hipoalergenice lavabile la 90
flotir laminat cu poliuretan și lateralele din bumbac, cu elastic de 
jur-împrejur
Țesături: fețele pot  fi din bumbac, amestec de bumbac cu 
poliester, microfibră, flotir, jersey.
Dimensiuni: (la cerere cdimensiuni atipice)

•   90 x 200 cm, 100 x 200 cm, 110 x 200 cm, 120 x 200 cm,
   135 x 200 cm, 140 x 200 cm, 150 x 200 cm, 160 x 200 cm, 

180 x 200 cm, 200 x 200 cm, 200 x 210 cm, 200 x 220 cm

Lenjerii de pat

Prosoape și halate de baie

albe și ecru
Model grecesc (Atena), simple,

Protecții saltele
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Descriere: matlasate pe toată suprafața, cu bentiță pe

margini, , hipoalergenice lavabile la 90 °

Țesături: fețele de pilotă pot  fidin bumbac, amestec de 

bumbac cu poliester sau microfibră.

Umpluturi: folosim umpluturi siliconizate, lavabile, 

antialergice.

Dimensiuni: (la cerere confecționăm dimensiuni atipice)

• 135 x 200 cm, 140 x 200 cm, 150 x 200 cm, 160 x 200 cm,

 180 x 200 cm, 200 x 200 cm, 200 x 210 cm, 200 x 220 cm

Tipuri de perne: matlasate, interioare, clasice

Descriere: matlasate pe toată suprafața sau nematlasate cu

sau fără bentiță pe margini, ,hipoalergenice lavabile la 90°

Țesături: fețele de pernă pot  fidin bumbac, amestec de 

bumbac cu poliester sau microfibră.

Umpluturi: folosim umpluturi siliconizate, lavabile, 

antialergice.

Dimensiuni: (la cerere confecționăm dimensiuni atipice)

• 40 x 40 cm, 50 x 50 cm, 50 x 70 cm, 60 x 60 cm, 

 70 x70 cm, 70x 90 cm

• vă oferim saltele din burete cu densitatea de 

 22 kg/mc, 25 kg/mc sau 40 kg/mc

• saltele cu arcuri

• înălțimea saltelelor poate  fi între 8 și 40 cm 

• huse saltele: puteți alege între huse matlasate tricot, huse

 impermeabile

• husele pot  fi cu fermoar pe două sau trei laturi

www.gecor.ro

Tipuri de pilote: pilote de vară, pilote de iarnă, pilote 4 

anotimpuri, pilote cu Aloe Vera, pilote Antistres,
pilote Lavandă, pilote Antibacterian, pilote Top Cool,

pilote imprimate. 
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Perne

Saltele și huse de saltele

Pilote



Dimensiuni: (la cerere confecționăm dimensiuni atipice)

(la cerere confecționăm dimensiuni atipice)

•   90 x 200 cm, 100 x 200 cm, 110 x 200 cm, 120 x 200 cm,
   135 x 200 cm, 140 x 200 cm, 150 x 200 cm, 160 x 200 cm, 

180 x 200 cm, 200 x 200 cm, 200 x 210 cm, 200 x 220 cm

• 140 x 140 cm, 150 x 160 cm, 150 x 180 cm,

Fețe de masă și protecție masă

Confecționăm fețe de masă, naproane și protecții mese rotunde, 

pătrate sau dreptunghiulare în funcție de solicitarea clientului

Tipuri de țesături pentru fețe de masă și naproane: damast, brocard, 

antimurdărie cu compoziții din bumbac, poliester sau amestec de 

bumbac cu poliester, albe, culori uni sau cu model.

Tipuri țesături protecții mese: molton, molton impermeabil

Dimensiuni: 

 

150 x 220 cm, 150 x 300 cm, rotunde  160 cm, 180 cm,  

200 cm, 300 cm

Vă oferim servicii de personalizare pentru: lenjerii de pat, 

prosoape baie, halate baie.

Tip de personalizare: prin broderie și serigrafie, etichete

personalizate țesute sau imprimate.

Personalizare produse

Hotel

Hotel

Hotel

Cearceafuri cu elastic
Țesături folosite: Jersey 110 gr/mp, Jersey 140 gr/mp, 

Flotir 150 gr/mp 100% bumbac, șifon, percal, damast, 

creponate

Culori disponibile : vă oferim o gamă de 48 de culori uni

Mod de confecționare : cearceafurile sunt confecționate cu

elastic de jur împrejur, fixe pentru fiecare dimensiune de 

saltea.

Livada de Bihor, nr. 4, Jud. Bihor 417349, România

0359 450 218
0740 166 889
0740 166 885
vanzari@gecor.ro

Telefon : 
               
Mobil   :   
E-mail  :  www.gecor.ro
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