


„Magdalena” – to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem. Proponujemy Państwu produkty sprawdzone 
przez profesjonalistów, praktyczne i nowoczesne. Oferujemy wysokogatunkowe tekstylia hotelowe prze-
znaczone do wielokrotnego użytku. Zapewniamy fachową pomoc i kompleksową obsługę w stworzeniu 
obiektu użyteczności publicznej.
Działamy na terenie całego kraju i poza granicami. 

Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na swoje produkty. Zapytaj Nas
o usługi związane z konserwacją i czyszczeniem, które zapewnią długą
żywotność produktu w warunkach intensywnego użytkowania.



“Magdalena” – is a company with more than 20 years of experience. We offer products checked by pro-
fessionals, products which are practical and modern. In our offer you can find reusable hotel textiles. We 
provide professional support and complex services in the creation of public facilities. We operate in Po-
land and abroad. 

We give a 24-month warranty for our products. Ask us about services 
related to maintenance and cleaning which ensure long product life 
under heavy use. 



Dekoracje okna

Oferujemy szeroki wachlarz wysokogatunkowych tkanin dekoracyjnych:
	 •	 Firany,
	 •	 Tkaniny	zaciemniające	(blackout,	dimout),
	 •	 Tkaniny	żakardowe,
	 •	 Tkaniny	gładkie,	drukowane,
	 •	 Tkaniny	obiciowe.

Tkaniny	posiadają	atesty,	spełniają	surowe	wymagania	ochrony	przeciwpożarowej	oraz	parametry	 
techniczne, uwzględniające ich intensywne wykorzystanie w przestrzeniach publicznych.



Window decorations

We offer a wide range of high quality decorative fabrics:
	 •	 Curtains,
	 •	 Blackout,	dimout	fabrics
	 •	 Jacquard	fabrics,
	 •	 Plain,	printed	fabrics,
	 •	 Upholstery	fabrics.

Our fabrics are approved and they fulfill stringent fire safety requirements and technical specifications 
taking into account their intense use in public spaces. 



Dekoracje łóżka

Zawsze stanowią niezwykłe uzupełnienie każdego pokoju.

Szyjemy:
	 •	 Narzuty,
	 •	 Pasaże,
	 •	 Maskownice	na	stelaż.



Bed decorations

They always constitute an extraordinary addition to any room.

We sew:
	 •	 Covers,
	 •	 Runners,
	 •	 Masking	covers	for	racks;



Hotelowa bielizna adamaszkowa

Elegancka	i	komfortowa	pościel	o	splocie	adamaszkowym,	zapewni	zdrowy	i	komfortowy	sen	Twoim	 
Gościom.

Bielizna	Hotelowa	dostępna	w	różnych	deseniach:
	 •		 paski:	2	cm,	1	cm,	0,4	cm,
	 •		 gładka	o	splocie	płóciennym	i	satynowym.

Zastosowana w procesie produkcji wysokogatunkowa przędza bawełniana, zapewni długotrwały okres  
użytkowania.	Cechuje	ją	wysoka	odporność	na	przemysłowe	pranie	w	temp.	90oC

Szyjemy w różnych rozmiarach na indywidualne życzenie Klienta:
	 •	 poszwy,
	 •	 poszewki,
	 •	 prześcieradła.



Hotel damask linen

Elegant and comfortable damask linen will ensure healthy and comfortable sleep for your Guests.

Hotel	linen	is	available	in	various	patterns:
	 •	 stripes:	2	cm,	1	cm,	0,4	cm,
	 •	 plain	canvas	and	satin.

High	quality	cotton	yarn	used	in	the	production	process	will	ensure	long-term	use.	It	is	characterized	by	
high	resistance	to	industrial	washing	at	temp.	90oC.

We	sew	in	various	sizes	according	to	individual	Customers’	requests:
	 •	 Duvet	covers,
	 •	 Pillowcases,
	 •	 Bedsheets.



Ręczniki, stopki, szlafroki

Nasza	oferta	to	doskonałej	jakości	produkty	wykonane	z	podwójnej	przędzy,	100%	bawełna,	mocny	i	gę-
sty splot. Produkty charakteryzują się dużo miękkością i chłonnością wody przez co zapewniają komfort 
w	użytkowaniu	przez	Twojego	klienta.

Proponujemy także:
	 •	 haft	z	logo	klienta,
	 •	 logo	tłoczone	na	ręcznikach,
	 •	 wszywki	żakardowe	z	logo	(w	kolorze),
	 •	 wszywki	nylonowe	z	logo	(czarno-białe).



Towels, bath mats, bathrobes

Our	offer	includes	high	quality	products	made	of	double	yarn,	100%	cotton	with	strong	and	dense	wea-
ve.	Products	are	characterized	by	softness	and	water	absorption	ensures	comfort	for	every	of	Your	Custo-
mer.

We also offer:
	 •		 Embroidery	with	the	Customer’s	logo,
	 •		 Logo	embossed	on	towels,
	 •		 Jacquard	inserts	with	logo	(in	color),
	 •		 Nylon	inserts	with	logo	(black	and	white)



Obrusy, serwety, skirtingi

Posiadamy bieliznę stołową dla restauracji.
Nasza	oferta	to	bogata	kolekcja	wzorów	i	gramatur	–	od	160	do	250	g/m2,	oraz	różnej	szerokości	–	od	
160	do	320cm.

Każdy	Klient,	może	zamówić	obrusy	i	serwety,	w	dowolnym	kształcie	i	rozmiarze,	a	My	dopasujemy	
rozkrój tkaniny tak, aby jak najbardziej zoptymalizować zużycie tkaniny, a tym samym zaproponować 
atrakcyjną	cenę.	Tkaniny	z	naszej	oferty,	spełniają	specyficzne	wymagania	z	branży	gastronomicznej.

Oferujemy:
	 •	 Obrusy,
	 •	 Skirting,
	 •	 Serwetki,
	 •	 Bieżniki,
	 •	 Pokrowce	na	krzesło.



Tablecloths, napkins, skirtings

We offer table linen for restaurants. 
Our	offer	includes	a	wide	variety	of	patterns	and	grammage	-	from	160	to	250	g/m2,	and	various	widths	
–	from	160	to	320cm.	

Each	Customer	can	order	tablecloths	and	napkins	in	any	shape	and	size,	and	we	will	adjust	the	cutting	of	
the fabric to optimize use of the fabric, and simultaneously offer an attractive price. 
Fabrics	in	our	offer	fulfill	specific	requirements	of	the	catering	industry.

We offer:
	 •	 Tablecloths,
	 •	 Skirtings,
	 •	 Napkins,
	 •	 Table	runners,
	 •	 Chair	covers.



Rolety, żaluzje

Polecamy	markowe	Produkty	Roletowe	z	atestem	higienicznym	i	na	niepalność,	z	gwarancją	36	miesięcy.

Oferujemy:
	 •	 Rolety	materiałowe,
	 •		 Plisy,
	 •		 Żaluzje	drewniane	25	mm,	50	mm	i	70	mm,
	 •		 Żaluzje	aluminiowe	16	mm,	25	mm	i	50	mm,
	 •	 Rolety	zewnętrzne,
	 •		 Rolety	typu	SCREEN	–	zewnętrzne,
	 •		 Żaluzje	fasadowe,
	 •	 Moskitiery	ramkowe	i	drzwiowe.



Blinds and shades

We	recommend	Blind	Products	with	a	certificate	of	hygiene	and	an	incombustibility	certificate	with	a	
36-month	warranty.	

We offer:
	 •	 Fabric	blinds,
	 •	 Pleated	Blinds,
	 •	 Wooden	shades	25	mm,	50	mm	and	70	mm,
	 •	 Aluminum	shades	16	mm,	25	mm	and	50	mm,
	 •	 External	blinds,
	 •	 SCREEN	blinds	–	external,
	 •	 Façade	shutters,
	 •	 Mosquito	nets	and	door	mosquito	nets.



Dane kontaktowe firmy:

P.P.H.U.	Magdalena

Al.	Warszawska	227	
39-400	Tarnobrzeg

POLSKA

Tel.	+48	15	823	82	66
Fax.	+48	15	822	93	85	

www.hotelowe24.eu
e-mail: ewa@magdalena.pl

NIP:	867	000	85	45

Nasze kompleksowe realizacje
na terenie Kraju i Europy


