
ROTTEGroup

2020
2 3 5 61 4

HOTEL TERMÉKEK



ÁGYAK

MATRACOK

TOPPEREK

ÁGYNEMŰ
FROTTÍR TERMÉKEK

DEKORÁCIÓ

VENDÉGLÁTÓIPARI
BÚTOROK© ROTTE Group 2020 - All rights reserved • The drawings and models are the exclusive property of ROTTE Group and can not be used without written consent2



S Z Á L L O D A I  B O X S P R I N G  Á G YA K ,  M AT R A C O K

BOX HOTEL BAMBOO ÁGY
BN-HOTEL BAMBOO MATRAC
HOTEL MF BAMBOO TOPPER
SMARAGD HOTEL KISPÁRNA

SMARAGD HOTEL FELESPÁRNA
SMARAGD HOTEL NAGYPÁRNA

SMARAGD HOTEL PAPLAN HOL220

WARWICK BAMBOO ÁGY

BOX HOTEL BEIGE ÁGY
BN-HOTEL BEIGE MATRAC
HOTEL MF BEIGE TOPPER

MEDITERRAN ÁGY
SZABADON VÁLASZTOTT BEVONÓSZÖVET KÁRPITOZÁS

TÜKÖRBETÉT VARRÁS
SN-HOTEL MATRAC

HOTEL MF BAMBOO TOPPER
MICRO HOTEL KISPÁRNA

MICRO HOTEL FELESPÁRNA
MICRO HOTEL NAGYPÁRNA

MICRO HOTEL PAPLAN HOL220



Á
G

YA
KÁ

G
YA

K

ALAPANYAGOK

Hotel beige: Lángálló, sűrű szövésű belga 
szövet, 100 g/m2 PES steppeléssel, amely az 
ágy és a matrac külső borítását adja. Magas 
kopásállóságú, nem bolyhosodó felület.

Hotel bamboo: Lángálló jacquard bambusz-
szálas sűrű szövésű belga szövet, 100  g/m2 
PES steppeléssel, amely az ágy és a matrac 
külső borítását adja. 20% bambusz tartal-
mú fonál felhasználásával készül, antibak-
teriális és gombaölő hatású, antiallergén 
tulajdonságú. A laza szerkezetű fonál miatt 
könnyen átjárja a levegő. Jó a nedvesség el-
vezető képessége, ami a szellőzéssel kombi-
nálva hűtő hatású a testre.

Szövetkínálat: Szabadon választott vagy 
vevő által biztosított bevonószövet kárpito-
zással, tükörbetét varrással. A közel 60 féle 
szövetkínálatunkból vagy a vevő által bizto-
sított szövet esetében ékhab kerül beépítés-
re, mely védi a kárpitot, a felső, vízszintes fa 
élek mentén. Így növelve a szövet élettarta-
mát.

Termékeink kialakításánál elsődleges szempontok: a tartósság, a magas komfortfokozat,
a rendkívül magas minőség valamint a speciális szállodai igények kielégítése.

Leather look: Az állati eredetű bőrök méltó 
versenytársa, mely teljes mértékben meg-
közelítik a valódi bőr tulajdonságait. Zárt 
szerkezete miatt jó vízálló képességgel ren-
delkezik. Ápolása, kezelése egyszerű. Egyes 
színek textil alapra kasírozott felülettel ér-
hetők el.

Nyír rétegelt lemez: Az ágyak vázszerke-
zetét alkotó rétegelt lemezek alaktartóak, 
zsugorodásuk a természetes fáénál kisebb. 
A súly és a szilárdság ideális kapcsolata növe-
li a teherbírást. Kiváló a kopási ellenállásuk 
és rendkívül magas hajlítási szilárdsággal 
rendelkeznek. Higroszkópos tulajdonságai 
a természetes fához hasonlóak.

Kasírozott (laminált) bevonószövet: 
Az autóiparban használt technológia. Kasí-
rozás két vagy több kelme összekapcsolása, 
vagy a kelmék összekapcsolása habanyag-
gal. Homogén, gyűrődésmentes felületek, 
egyenes vonalú élek kialakítását teszi lehe-
tővé. Szabadon választott vagy vevő által 
biztosított bevonószövet lehetőséggel.

Szivacs: A szerkezetében jelenlévő légbubo-
rékok sokasága miatt a rajta ülő vagy fekvő 
test párolgását nem akadályozza. Beborítja 
az ágyat mind a függőleges, mind a fekvő 
felületen, ezzel biztosítja a lágy felületet, 
a  tompa éleket. Szerepe a kárpitozás folya-
matában a fa egyenetlenségeinek kiküszö-
bölése, kellemes formák kialakítása.

Bonell rugó: Az ágyakban található bonell 
rugózat különlegesen edzett német acél-
ból készül, mely páratlan rugalmasságot és 
hosszú élettartamot biztosít. Ez garantálja, 
hogy a rugó ezen tulajdonságai hosszú évek 
intenzív használata után is megmaradnak.

Filc: A speciális eljárással készült tűzött ne-
mez, keménysége hozzájárul az ideális ge-
rinc-alátámasztáshoz. Kialakításánál fogva 
igen jól szellőzik és növeli a matrac stabili-
tását és élettartamát.

ZIP & LINK FUNKCIÓ

Két egyszemélyes ágy franciaággyá alakításánál fontos, hogy az ágyak stabilan rögzítve 
legyenek egymáshoz. Minden termékünk előkészítve, az akár utólagos könnyű beszere-
léshez.
Működtetése egyszerű. Az ágyak alján elhelyezett rögzítők egymásba csúsznak és fi xen 
rögzülnek. Feloldása kiemeléssel lehetséges, kivédve a véletlenszerű szétcsúszás lehetőségét.

Ékhab: Kiemelkedő esztétikai szerepe, mely 
eltünteti a rést az ágy és a matrac között, ez-
zel rendezettebb összhatású szobát teremt. 
Nem csúszik szét az ágy és a matrac, így 
megkönnyíti a housekeeping munkáját.

Tömör bükk sarokfa: Beépített tömör bükk 
sarokelem, mely a lábak szilárd rögzítését 
biztosítja. A szerkezet stabilitását növeli 
a nagyobb oldalirányú hatásokkal szemben.

Tükörbetét varrás: A bevonószövet kárpi-
tozás minden esetben tükörbetét varrással 
készül, szabadon választott vagy vevő által 
biztosított szövet használata esetén.
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18 cm 18 cm 20 cm 20 cm

Szövet Méret (cm)

Hotel beige, bamboo 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Anyagszükséglet: vevő által biztosított szövetkárpit esetén

1-10 db ágy - - - - - - -

10 db ágy fölött - - - - - - -

Szövet Méret (cm)

Hotel beige, bamboo 80 x 200 90 x 200 100 x 200 - - - -

Anyagszükséglet: vevő által biztosított szövetkárpit esetén

1-10 db ágy 2,3 m 2,3 m 2,3 m - - - -

10 db ágy fölött 1,9 m 1,9 m 2,0 m - - - -

Szövet Méret (cm)

Hotel beige, bamboo 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Anyagszükséglet: vevő által biztosított szövetkárpit esetén

1-10 db ágy 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m

10 db ágy fölött 1,9 m 1,9 m 2,0 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m

Szövet Méret (cm)

Hotel beige, bamboo 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Anyagszükséglet: vevő által biztosított szövetkárpit esetén

1-10 db ágy 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m

10 db ágy fölött 1,9 m 1,9 m 2,0 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m
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BOX ECO BOX

Klasszikus boxspring ágy. Magasság 18 cm, kemény (rétegelt lemez) oldalfalas típus, fa-
vázba ültetett bonellrugó váz (11 cm, Ø 2,2 mm, 111 db/m2), fi lc takarással, kárpitozott 
felület. Steppelt beige és bamboo szövettel, választható lábbal. Farkasfogas rögzítéshez 
előkészítettséggel.

Rugó nélkül készülő, merev fekvőrésszel és oldalfallal. Magasság 18 cm, OSB lemez olda-
las típus, fenyőfa váz adja a masszív alátámasztást, fi lc takarással, kárpitozott felülettel. 
Steppelt beige és bamboo szövettel, 6 db választható lábbal. Farkasfogas rögzítéshez elő-
készítettséggel. További lehetőség a szabadon választott vagy vevő által biztosított bevo-
nószövet kárpitozás, tükörbetét varrással. Ebben az esetben ékhab kerül beépítésre, mely 
védi a kárpitot, a vízszintes fa élek mentén.

HDF LEMEZ

NYÍR
RÉTEGELT LEMEZ

2,2 MM-ES EDZETT
ACÉL BONELL RUGÓ

FILC TAKARÁS KÜLSŐ 
SZÖVETKÁRPITOZÁS

FESZÍTETT
TAKARÓSZÖVET

HANGGÁTLÓ 
RÉTEG

HÁRS 
MEREVÍTŐBORDÁK

BÜKK SAROKFA

100 VAGY 150 MM 
MAGAS ÁGYLÁB

FARKASFOG 
ELŐKÉSZÍTETTSÉG

OSB LEMEZ FILC TAKARÁS KÜLSŐ 
SZÖVETKÁRPITOZÁS

FESZÍTETT
TAKARÓSZÖVET

FENYŐLÉCEK

BÜKK SAROKFA

100 VAGY 150 MM 
MAGAS ÁGYLÁB

Ágylábak száma: 4 db
80, 90, 100, 120 cm ágyszélesség esetén.

Ágylábak száma: 5 db
140, 160, 180 cm ágyszélesség esetén.

Ágylábak száma: 6 db
80, 90, 100 cm ágyszélesség esetén.

MEDITERRAN PLAN-MEDITERRAN

Magasság 20 cm, kemény (rétegelt lemez) oldalfalas típus, favázba ültetett bonellrugó 
váz (11 cm, Ø 2,2 mm, 111 db/m2), fi lc takarással, kárpitozott felülettel. Szivacsozott, 
steppelt beige és bamboo szövettel. Szabadon választott vagy vevő által biztosított be-
vonószövet kárpitozás, tükörbetét varrással, ékhabbal, választható lábbal. Farkasfogas 
rögzítéshez előkészítettséggel.

Magasság 20 cm, kemény (rétegelt lemez) oldalas típus, favázba ültetett bonellrugó váz 
(11 cm, Ø 2,2 mm, 111 db/m2), fi lc takarással, kárpitozott felülettel. Szivacsozott, steppelt 
beige és bamboo szövettel. Szabadon választott vagy vevő által biztosított bevonószövet 
kárpitozás, tükörbetét varrással, plusz 2 cm hab felülettel, választható lábbal. Farkasfo-
gas rögzítéshez előkészítettséggel.

KÜLSŐ 
SZÖVETKÁRPITOZÁS

HDF LEMEZ

NYÍR
RÉTEGELT LEMEZ

2,2 MM-ES EDZETT
ACÉL BONELL RUGÓ

FILC TAKARÁS

FESZÍTETT
TAKARÓSZÖVET

HANGGÁTLÓ 
RÉTEG

HÁRS 
MEREVÍTŐBORDÁK

BÜKK SAROKFA

100 VAGY 150 MM 
MAGAS ÁGYLÁB

FARKASFOG 
ELŐKÉSZÍTETTSÉG

ÉKHAB

KÜLSŐ 
SZÖVETKÁRPITOZÁS

HDF LEMEZ

NYÍR
RÉTEGELT LEMEZ

2,2 MM-ES EDZETT
ACÉL BONELL RUGÓ

FILC TAKARÁS

FESZÍTETT
TAKARÓSZÖVET

HANGGÁTLÓ 
RÉTEG

HÁRS 
MEREVÍTŐBORDÁK

BÜKK SAROKFA

100 VAGY 150 MM 
MAGAS ÁGYLÁB

FARKASFOG 
ELŐKÉSZÍTETTSÉG

20MM HAB 
FELÜLET

Ágylábak száma: 4 db
80, 90, 100, 120 cm ágyszélesség esetén.

Ágylábak száma: 5 db
140, 160, 180 cm ágyszélesség esetén.

Ágylábak száma: 4 db
80, 90, 100, 120 cm ágyszélesség esetén.

Ágylábak száma: 5 db
140, 160, 180 cm ágyszélesség esetén.
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20-32 cm 20-32 cm 32 cm 18 cm
1 2 3 4 5

Szövet Méret (cm)

Hotel beige, bamboo 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Anyagszükséglet: vevő által biztosított szövetkárpit esetén

1-12 db ágy 2,3 m 2,3 m 2,4 m 3,6 m 3,7 m 4,0 m 4,3 m

12 db ágy fölött 2,3 m 2,3 m 2,4 m 2,5 m 2,7 m 2,9 m 3,1 m

Szövet Méret (cm)

Hotel beige, bamboo 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Anyagszükséglet: vevő által biztosított szövetkárpit esetén

1-12 db ágy 2,3 m 2,3 m 2,4 m 3,6 m 3,7 m 4,0 m 4,3 m

12 db ágy fölött 2,3 m 2,3 m 2,4 m 2,5 m 2,7 m 2,9 m 3,1 m

Szövet Méret (cm)

Hotel beige, bamboo 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Anyagszükséglet: vevő által biztosított szövetkárpit esetén

1-12 db ágy - - - - - - -

12 db ágy fölött - - - - - - -

Szövet Méret (cm)

Hotel beige, bamboo 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Anyagszükséglet: vevő által biztosított szövetkárpit esetén

1-10 db ágy 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m

10 db ágy fölött 1,9 m 1,9 m 2,0 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m
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GALANT PLAN-GALANT

Szabadon választható 20–32 cm közötti magasság, mely segít a bútorok, egymáshoz il-
leszkedő, egyenletes magasságának kialakításában. Kemény (rétegelt lemez) oldalfalas 
típus, favázba ültetett bonellrugó váz (11 cm, Ø 2,2 mm, 111 db/m2), fi lc takarással, kár-
pitozott felület. Szivacsozott, steppelt beige és bamboo szövettel. Szabadon választott 
vagy vevő által biztosított bevonószövet kárpitozás, tükörbetét varrással, ékhabbal, vá-
lasztható lábbal. Farkasfogas rögzítéshez előkészítettséggel.

Szabadon választható 20–32 cm közötti magasság, mely segít a bútorok, egymáshoz il-
leszkedő, egyenletes magasságának kialakításában. Kemény (rétegelt lemez) oldalas tí-
pus, favázba ültetett bonellrugó váz (11 cm, Ø 2,2 mm, 111 db/m2), fi lc takarással, kár-
pitozott felület. Szivacsozott, steppelt beige és bamboo szövettel. Szabadon választott 
vagy vevő által biztosított bevonószövet kárpitozás, tükörbetét varrással, plusz 2 cm hab 
felület, választható lábbal. Farkasfogas rögzítéshez előkészítettséggel.

HDF LEMEZ

20-32 CM MAGAS NYÍR 
RÉTEGELT LEMEZ

2,2 MM-ES EDZETT
ACÉL BONELL RUGÓ

FILC TAKARÁS KÜLSŐ 
SZÖVETKÁRPITOZÁS

FESZÍTETT
TAKARÓSZÖVET

HANGGÁTLÓ 
RÉTEG

HÁRS 
MEREVÍTŐBORDÁK

BÜKK SAROKFA

100 VAGY 150 MM 
MAGAS ÁGYLÁB

FARKASFOG 
ELŐKÉSZÍTETTSÉG

ÉKHAB

HDF LEMEZ

20-32 CM MAGAS NYÍR 
RÉTEGELT LEMEZ

2,2 MM-ES EDZETT
ACÉL BONELL RUGÓ

FILC TAKARÁS KÜLSŐ 
SZÖVETKÁRPITOZÁS

FESZÍTETT
TAKARÓSZÖVET

HANGGÁTLÓ 
RÉTEG

HÁRS 
MEREVÍTŐBORDÁK

BÜKK SAROKFA

100 VAGY 150 MM 
MAGAS ÁGYLÁB

FARKASFOG 
ELŐKÉSZÍTETTSÉG

20MM HAB 
FELÜLET

Ágylábak száma: 4 db
80, 90, 100, 120 cm ágyszélesség esetén.

Ágylábak száma: 5 db
140, 160, 180 cm ágyszélesség esetén.

Ágylábak száma: 4 db
80, 90, 100, 120 cm ágyszélesség esetén.

Ágylábak száma: 5 db
140, 160, 180 cm ágyszélesség esetén.

WARWICK BOX-VIVA

Teljes magasság 32 cm. Dupla rugózattal ellátott, puha oldalú boxspring ágy, amely to-
vábbi matrac használatát már nem indokolja. A kényelem topper hozzáadásával fokoz-
ható. Az alsó réteg 17 cm, kemény (rétegelt lemez) oldalfallal, favázba ültetett bonellrugó 
váz (11 cm, Ø 2,2 mm, 111 db/m2), fi lc takarással. A felső réteg 15 cm magas, 8 cm-es 
szivacs oldalfalakkal, 5 zónás táskarugó vázzal (12 cm, Ø 1,8 mm, 230 db/m2), 3 cm hab 
felülettel. A két réteg egybe kárpitozott felület, steppelt beige és bamboo szövettel, vá-
lasztható lábbal. Farkasfogas rögzítéshez előkészítettséggel.

Magasság 18 cm, kemény (rétegelt lemez) oldalfalas típus, favázba ültetett bonellrugó 
váz (11 cm, Ø 2,2 mm, 111 db/m2), fi lc takarással, kárpitozott felület, steppelt beige és 
bamboo szövettel. Körbefutó zárt bútorlap lábszerkezet, szabadon választható 5–15 cm 
közötti magassággal. Farkasfogas rögzítéshez előkészítettséggel. További lehetőség a sza-
badon választott vagy vevő által biztosított bevonószövet kárpitozás, tükörbetét varrás-
sal. Ebben az esetben ékhab kerül beépítésre, mely védi a kárpitot, a vízszintes fa élek 
mentén.

KÜLSŐ 
SZÖVETKÁRPITOZÁS

HDF LEMEZ

NYÍR
RÉTEGELT LEMEZ

2,2 MM-ES EDZETT
ACÉL BONELL RUGÓ

FILC TAKARÁS

FESZÍTETT
TAKARÓSZÖVET

HANGGÁTLÓ 
RÉTEG

HÁRS 
MEREVÍTŐBORDÁK

BÜKK SAROKFA

50-150 MM MAGAS 
ZÁRT ÁGYLÁB KERET

KÜLSŐ 
SZÖVETKÁRPITOZÁS

HDF LEMEZ

NYÍR
RÉTEGELT LEMEZ

2,2 MM-ES EDZETT
ACÉL BONELL RUGÓ

FILC TAKARÁS

FESZÍTETT
TAKARÓSZÖVET

HANGGÁTLÓ 
RÉTEG

HÁRS 
MEREVÍTŐBORDÁK

BÜKK SAROKFA

100 VAGY 150 MM 
MAGAS ÁGYLÁB

FARKASFOG 
ELŐKÉSZÍTETTSÉG

30 MM HAB 
FELÜLET

80X120 MM-S
HAB OLDALFAL

5 ZÓNÁS
TÁSKARUGÓ

Ágylábak száma: 4 db
80, 90, 100, 120 cm ágyszélesség esetén.

Ágylábak száma: 5 db
140, 160, 180 cm ágyszélesség esetén.

Ágykeret elhelyezkedése:
80, 90, 100, 120 cm ágyszélesség esetén.

Ágykeret elhelyezkedése:
140, 160, 180 cm ágyszélesség esetén.
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Név Méret (cm) Szövet Magasság

Szállodai pótágy váz RAL 8017 90 x 200 - 32 cm

Szállodai pótágy matrac 90 x 200 hotel beige 15 cm

Szállodai ECO pótágy váz RAL 4200 90 x 200 - 32 cm

Szállodai pótágy ECO matrac 90 x 200 TNT 12 cm

Szállodai pótágy védőhuzat 90 x 200 kárpit szövet
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SZÁLLODAI PÓTÁGY
A vendégágyak előnyei: Rendkívül kis tárolási méret, kis raktárigény.
A görgős kerekeknek köszönhetően könnyen mobilizálható. Félbehajtható matrac.
A porfestett fém vázszerkezet RAL 8017 (csokoládébarna) alapszínben.

Szállodai pótágy matrac
Teljes értékű matrac, 90 × 200 cm fekvőfelülettel.
Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet.
Levehető, mosható huzat.
Poliuretán hab (6 cm vastagságú).
Heterogén hab (3 cm vastagságú).
Poliuretán hab (6 cm vastagságú).

Heterogén hab: A habok vágásakor keletkező hulladékból egy speciális eljárással hetero-
gén szerkezetű hab készíthető, amely rendkívül tömör, ellenálló és kemény.

Szállodai pótágy ECO matrac TNT matracszövettel.
Teljes értékű matrac, 90 × 200 cm fekvőfelülettel.
Levehető, mosható huzat.
Poliuretán hab (12 cm vastagságú).

Szállodai ECO pótágy:

GYERMEK ÁGY GH-40 GYEREKMATRAC

GS GYEREKMATRAC

GH-30 GYEREKMATRAC

Speciális, 95 °C-on főzhető Smaragd matracvászon, levehető, mosható, cipzáras szövettel
Kemény hab (60 mm)
Méret: 120 × 60 cm, magasság: 7 cm

Speciális, 95 °C-on főzhető Smaragd matracvászon, levehető, mosható, cipzáras szövettel
Komforthab (60 mm)
Méret: 120 × 60 cm, magasság: 7 cm

Speciális, 95 °C-on főzhető Smaragd matracvászon, levehető, mosható, cipzáras szövettel
Kókusz réteg (60 mm)
Méret: 120 × 60 cm, magasság: 7 cm

22 mm-es porszórt acél csőváz szerkezet
2 db fékezhető, 2 db körbeforgó szürke gumis kerékkel
Mérete: 1200 × 600 × 900 mm
Vázszerkezet RAL 9000 fehér alapszínben
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Latex: Az utóbbi időben az alváskultúrában igen megked-
velt, rendkívül rugalmas és formatartó anyag. Speciális ki-
alakítása és anyagszerkezete révén jól szellőzik, antiallergén 
és higiénikus: por és baktériummentes. Legfőbb jellemzője 
a kiemelkedően jó rugalmasság vagy más néven pontelaszti-
kusság, ami azt jelenti, hogy csak ott és csak annyira süllyed 
le, ahol és amilyen mértékben teher nehezedik rá.

Táskarugó: A mai kor tudománya által ismert legkorszerűbb, 
legmagasabb minőséget képviselő rugózat. Legfőbb előnye, 
hogy a benne lévő rugók külön és egymástól függetlenül 
képesek mozogni. Csak erre a rugótípusra jellemző a pont-
elasztikusság, melynek lényege, hogy a rugózat csak ott és 
csak olyan mértékben süllyed le, ahol és amilyen mértékben 
teher nehezedik rá.

Gyapjú: Természetes anyag, száraz érzetet kelt, antireumatikus 
és formatartó. Egyedülálló hőmérsékletszabályozó képessége 
révén nagyon jól megtartja a test melegét. Speciális nedvszívó 
tulajdonságokkal rendelkezik, saját súlyának harmadáig képes 
a nedvességet felvenni anélkül, hogy nedves érzetünk lenne.

Memory Foam: Anyaga egy nagy viszkoelasztikusságú polyeti-
lén hab, amely egyedülálló nyomáselosztási képességgel rendel-
kezik, így tökéletesen, nyomáspont nélkül érintkezik a testtel. 
Ennek következtében rehabilitációs és prevenciós lehetősége ki-
emelkedő. Az alvás közben fellépő izomnyúlásból és nyomásból 
adódó fájdalmak kiküszöbölésére. Megelőzésként, az életmód-
beli terhelések következtében kialakult fájdalmak csökkentésé-
re, megszüntetésére.

Vatelin: A speciális szerkezetéből adódóan közismerten jó hő-
tartó tulajdonságokkal rendelkező anyag. A steppelés által ki-
alakított klímacellák fenntartják az ideális testhőmérsékletet.

Pamut: Kiváló hővezető és légáteresztő tulajdonságokkal ren-
delkező anyag, amely jó nedvszívó képességű és szabályozza 
a  testhőmérsékletet a külső hőmérsékletnek megfelelően. Ter-
mészetes anyag lévén bőrbarát.

Hideghab: A hideghabok messzemenően jobban követik a test 
körvonalait, mint a korábban megszokott matracipari alap-
anyagok. A gyártástechnológiából és a speciális cellaszerke-
zetből adódóan a hideghabok kiemelkedően rugalmasak és 
a  hagyományosnál nagyobb alátámasztó erővel rendelkez-
nek, ezáltal a fekvőfelületen a nyomáseloszlás a lehető leg-
optimálisabb. Ez hosszantartó igénybevétel esetén sem okoz 
kifáradást. Mikroszkopikus csatornák biztosítják a tökéletes 
ventillációt és a hatékony nedvességelvezetést.

Tűzött kókusz: Kókuszrostból nemezeléssel kialakított termé-
szetes anyag, amely kiváló nedvesség és légáteresztő képes-
ségével hozzájárul a természetes alvás kényelméhez. A  kó-
kuszrost igen erős, szilárdságával a gerincoszlop optimális 
alátámasztását biztosítja.

SZÁLLODAI MATRAC ALAPANYAGOK SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

Kókusz ortopéd zóna: Erős kókuszrostokból a matrac középső 
részében kialakított rugalmas alátámasztás, amely biztosítja 
a gerincoszlop optimális tartását. Az ortopéd zóna a gerinc de-
réktáji ívelt részét úgy támasztja alá, hogy annak természetes 
tartása alvás közben is megmarad, így hozzájárul a gerinctáji 
fájdalmak csökkentéséhez és a zavartalan pihenéshez.

Szellőzőnyílások: A matrac oldalán elhelyezett szellőzőnyílások, 
a természetes belső levegőcserét biztosítják a matracban.

Élkeret: A rugós matracok oldalában kialakított speciális fém 
keret, mely megakadályozza a matrac oldalának besüppedését, 
így fokozza a stabilitását és meghosszabbítja élettartamát.

Bonell rugó: Az ágyakban található bonell rugózat különle-
gesen edzett német acélból készül, mely páratlan rugalmas-
ságot és hosszú élettartamot biztosít. Ez garantálja, hogy 
a  rugó ezen tulajdonságai hosszú évek intenzív használata 
után is megmaradnak.

� ermo Cool Gel: Egy exkluzív, egyben lágy és szilárd anyag. 
Egyesíti az alkalmazkodóképességet és a folyadék 3D alak-
változtatási képességét, stabilitását. Hőelnyelő képessége szá-
mos előnyt biztosít. A speciális zselés réteg innovatív légá-
teresztő rendszerének köszönhetően egész éjszaka friss és 
hűs érzetet nyújt. Enyhíti a nyomáspontokat, ergonomikus 
támaszt nyújt, hipoallergén és élvezetes érzést biztosít.

Cool Gel memory foam: Kombinálja a két vezető alvási tech-
nológiában rejlő hihetetlen értéket. Úgy tervezték, hogy biz-
tosítsa a nyugodt éjszakai pihenést. A Cool Gel hőt von el 
a szervezetből, ami egy hűvösebb alvás felületet biztosít. Pon-
tosan leköveti a test kontúrvonalát, enyhíti a nyomás ponto-
kat, és megfelelően igazítja a gerincet. 
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17 cm 17 cm

Név Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
Méret (cm)

bn-hotel hotel beige 17 cm 3 90 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

bn-hotel bamboo hotel bamboo 17 cm 3 90 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

M
AT

RA
CO

KM
ATRA

CO
K

A rajzon látható:
 » első zóna (fej és nyak területe): 1–3 sor kemény
 » második zóna (váll területe): 4–8 sor lágy 
 » harmadik zóna (csípő területe): 9–14 sor kemény
 » negyedik zóna (comb területe vagy újra a váll területe): 15–19 sor lágy
 » ötödik zóna (láb területe vagy újra a fej és nyak területe): 20–22 sor kemény

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
5 ZÓNÁS MATRACOK JELLEMZŐI 7 ZÓNÁS MATRACOK JELLEMZŐI

Bonell rugó
A zónák kialakításának két módja le-
hetséges:
1.) a huzal átmérője 2,4 mm és külön-
böző a rugók derékvastagsága (kisebb 
derék = lágyabb, nagyobb derék = ke-
ményebb)
2.) két különböző átmérőjű huzal 
használata, így alakulnak ki a zónák.

A rajzon látható: 
 » első zóna (fej és nyak területe): 1–4 sor. A rugók huzal átmérője 2,0 mm = kemény
 » második zóna (váll területe): 5–9 sor. A rugók huzal átmérője 1,8 mm = lágy
 » harmadik zóna (gerincoszlop területe - a gerincoszlop támasztása): 10–12 sor. Rugók 
2,0 mm = kemény

 » negyedik zóna (csípő területe): 13–18 sor. Változó huzal átmérő: 1 × 1,8 mm, 
1 × 2,0 mm, 2 × 1,8 mm, 1 × 2,0 mm, 1 × 1,8 mm = lágy, kemény = közepes (mert az 
átlagos huzal átmérő 1,9 mm)

 » ötödik zóna (comb területe vagy újra gerincoszlop területe): 19–21 sor. A gerincoszlop 
támasztása. Rugók 2,0 mm = kemény

 » hatodik zóna (alsó lábszár területe vagy a váll területe): 22–26 sor. A rugók huzal 
átmérője 1,8 mm = lágy

 » hetedik zóna (láb területe vagy fej és nyak területe): 27–30 sor. A rugók huzal átmérő-
je 2,0 mm = kemény

Táskarugó
A zónák kialakítása két különböző 
átmérőjű huzallal történik.
A középső zónában (13–18 sor a raj-
zon) történik változás a sorban. Ez 
azt jelenti, hogy itt a huzal átmérő so-
ronként változik. 1-1 vagy 2-1. Ezzel 
a kialakítással létrehozható egy har-
madik keménységi zóna (ebben az 
esetben a csípő zóna) anélkül, hogy 
egy harmadik huzalátmérő használa-
tára lenne szükség.

Az 5 zónának köszönhetően minden testrész megkülönböztetett fi gyelmet kap, az álta-
la megkívánt alátámasztásban részesül. Így a gerincoszlop megtartja alvás közben is az 
ideális formáját. 

A 7 zónás matracváz még tökéletesebben megkülönbözteti az emberi testrészeket, ezál-
tal a gerincoszlop még tökéletesebb alátámasztást kap, ami egyedülálló nyugodt alvást 
biztosít.

Táskarugó
A zónák kialakítása két különböző 
átmérőjű huzallal történik.
A lágy felületek 1,6 mm átmérővel, a 
kemény felületek 1,8 mm átmérővel 
kerülnek kialakításra.
Nagyobb terhelés, vagy keményebb 
felület kialakítása esetén ajánlott az 
1,8 és 2 mm-es rugóvastagságok hasz-
nálata.

A rajzon látható:
 » első zóna (fej és nyak területe): 1–4 sor kemény
 » második zóna (váll területe): 5–11 sor lágy 
 » harmadik zóna (csípő területe): 12–19 sor kemény
 » negyedik zóna (comb területe vagy újra a váll területe): 20–26 sor lágy
 » ötödik zóna (láb területe vagy újra a fej és nyak területe): 27–30 sor kemény

kemény lágy kemény lágy kemény

kemény lágy kemény lágy kemény

kemény lágy közepes lágy keménykemény kemény

BN-HOTEL BN-HOTEL BAMBOO

Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (20 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,2 mm acélhuzalból, 117 db/m²).
Th ermo gyapjú réteg (250 g/m2), téli oldal.

Hotel bamboo lángálló, bambuszszálas, jaquard matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (20 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m2).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,2 mm acél huzalból, 117 db/m2).
Th ermo gyapjú réteg (250 g/m2), téli oldal.
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17 cm 17 cm 17 cm 17 cm17 cm17 cm 17 cm17 cm

Név Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
Méret (cm)

bk-hotel hotel beige 17 cm 4 90 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

bk-hotel bamboo hotel bamboo 17 cm 4 90 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Név Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
Méret (cm)

bk plusz-hotel hotel beige 17 cm 5 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

bk plusz-hotel bamboo hotel bamboo 17 cm 5 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200
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BK-HOTEL BK-HOTEL BAMBOO

Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (20 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,2 mm acélhuzalból, 117 db/m²).
Kókusz ortopéd zóna.
Th ermo gyapjú réteg (250 g/m²), téli oldal.

Hotel bamboo lángálló, bambuszszálas, jaquard matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (20 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,2 mm acél huzalból, 117 db/m2).
Kókusz ortopéd zóna.
Th ermo gyapjú réteg (250 g/m²), téli oldal.

BK PLUSZ-HOTEL BK PLUSZ-HOTEL BAMBOO

Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (20 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,4 mm acélhuzalból, 117 db/m²).
Kókusz ortopéd zóna.
Th ermo gyapjú réteg (250 g/m²), téli oldal.

Hotel bamboo lángálló, bambuszszálas, jaquard matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (20 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,4 mm acél huzalból, 117 db/m2).
Kókusz ortopéd zóna.
Th ermo gyapjú réteg (250 g/m²), téli oldal.
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21 cm 21 cm 21 cm 21 cm

Név Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
Méret (cm)

bsk-hotel hotel beige 21 cm 4 90 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

bsk-hotel bamboo hotel bamboo 21 cm 4 90 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Név Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
Méret (cm)

bsk-hotel hotel beige 21 cm 5 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

bsk-hotel bamboo hotel bamboo 21 cm 5 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200
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BSK-HOTEL BSK-HOTEL BAMBOO

Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (40 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,2 mm acélhuzalból, 117 db/m²).
Kókusz ortopéd zóna.
Th ermo gyapjú réteg, téli oldal (250 g/m²).

Hotel bamboo lángálló, bambuszszálas, jaquard matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (40 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,2 mm acélhuzalból, 117 db/m²).
Kókusz ortopéd zóna.
Th ermo gyapjú réteg, téli oldal (250 g/m²).

BSK PLUSZ-HOTEL BSK PLUSZ-HOTEL BAMBOO

Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (40 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,4 mm acélhuzalból, 117 db/m²).
Kókusz ortopéd zóna.
Th ermo gyapjú réteg, téli oldal (250 g/m²).

Hotel bamboo lángálló, bambuszszálas, jaquard matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (40 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,4 mm acélhuzalból, 117 db/m²).
Kókusz ortopéd zóna.
Th ermo gyapjú réteg, téli oldal (250 g/m²).
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Név Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
Méret (cm)

tr-hotel hotel beige 18 cm 4 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

tr-hotel bamboo hotel bamboo 18 cm 4 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Név Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
Méret (cm)

royal-hotel hotel beige 21 cm 4 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

royal-bamboo hotel bamboo 21 cm 4 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200
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TR-HOTEL TR-HOTEL BAMBOO

Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (20 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
5 zónás táskarugó váz (120 mm magas, 1,6 mm és 1,8 mm acélhuzalból, 230 db rugó/m²).
Th ermo gyapjú réteg, téli oldal (250 g/m²).

Hotel bamboo lángálló, bambuszszálas, jaquard matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (20 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
5 zónás táskarugó váz (120 mm magas, 1,6 mm és 1,8 mm acélhuzalból, 230 db rugó/m²).
Th ermo gyapjú réteg, téli oldal (250 g/m²).

ROYAL ROYAL-BAMBOO

Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (30 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
5 zónás táskarugó váz (120 mm magas, 1,6 mm és 1,8 mm acélhuzalból, 230 db rugó/m²).
Th ermo gyapjú réteg, téli oldal (250 g/m²).

Hotel bamboo lángálló, bambuszszálas, jaquard matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (30 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
5 zónás táskarugó váz (120 mm magas, 1,6 mm és 1,8 mm acélhuzalból, 230 db rugó/m²).
Th ermo gyapjú réteg, téli oldal (250 g/m²).
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20 cm20 cm

Név Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
Méret (cm)

royal frame-hotel hotel beige 21 cm 4 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

royal frame-hotel bamboo hotel bamboo 21 cm 4 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Név Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
Méret (cm)

sn-hotelr hotel tabor 20 cm 3 90 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

M
ATRA

CO
K

ROYAL FRAME-HOTEL ROYAL FRAME-BAMBOO

Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (30 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
5 zónás táskarugó váz (120 mm magas, 1,6 mm és 1,8 mm acélhuzalból, 230 db rugó/m²).
Th ermo gyapjú réteg, téli oldal (250 g/m²).
A táskarugó váz körben fém élkerettel ellátva. 

Hotel bamboo lángálló, bambuszszálas, jaquard matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m²).
Poliuretán hab (30 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
5 zónás táskarugó váz (120 mm magas, 1,6 mm és 1,8 mm acélhuzalból, 230 db rugó/m²).
Th ermo gyapjú réteg, téli oldal (250 g/m²).
A táskarugó váz körben fém élkerettel ellátva.

SN-HOTEL

Speciális kötött-hurkolt, lángálló matracszövet.
Forgatás mentes rendszer. 
A fekvő felület pamut vatelin (170 g/m²), 15 mm hab réteggel steppelt.
Poliuretán hab (20 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,2 mm acélhuzalból, 117 db/m²).
Hosszú oldalakon 2-2 db forgatást segítő fül a passepoil-ba varrva.
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

17 cm 17 cm 17 cm 17 cm

Név Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
Méret (cm)

tr-hotel hotel beige 17 cm 4 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

tr-hotel bamboo hotel bamboo 17 cm 4 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Név Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
Méret (cm)

fm-bo hotel hotel beige 17 cm 4 90 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

fm-bo hotel bamboo hotel bamboo 17 cm 4 90 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

M
AT

RA
CO

KM
ATRA

CO
K

FM-TR HOTEL FM-TR BAMBOO

Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet.
Forgatás mentes rendszer. Pamut vatelin fekvő felület (170 g/m²).
Poliuretán hab (25 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
5 zónás táskarugó váz (120 mm magas, 1,6 mm és 1,8 mm acélhuzalból, 230 db rugó/m²).

Hotel bamboo lángálló, bambuszszálas, jaquard matracszövet.
Forgatás mentes rendszer. Pamut vatelin fekvő felület (170 g/m²).
Poliuretán hab (25 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
5 zónás táskarugó váz (120 mm magas, 1,6 mm és 1,8 mm acélhuzalból, 230 db rugó/m²).

FM-BO HOTEL FM-BO BAMBOO

Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet.
Forgatás mentes rendszer. Pamut vatelin, fekvő felület (170 g/m²).
Poliuretán hab (35 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,2 mm acélhuzalból, 117 db/m²).
Kókusz ortopéd zóna.

Hotel bamboo lángálló, bambuszszálas, jaquard matracszövet.
Forgatás mentes rendszer. Pamut vatelin, fekvő felület (170 g/m²).
Poliuretán hab (35 mm vastagságú).
Tűzött nemez (800 g/m²).
Bonell rugóváz (110 mm magas, 2,2 mm acélhuzalból, 117 db/m²).
Kókusz ortopéd zóna.
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

20 cm 20 cm

Név Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
Méret (cm)

cg hotel hotel beige 20 cm 4 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

 cg hotel bamboo hotel bamboo 20 cm 4 120 kg 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

M
ATRA

CO
K

CG HOTEL CG BAMBOO

Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet.
Forgatás mentes rendszer. Pamut vatelin fekvő felület (170 g/m²).
Cool gel memory hab (20 mm vastagságú).
Poliuretán hab (20 mm vastagságú).
Műanyag háló.
5 zónás táskarugó váz (120 mm magas, 1,6 mm és 1,8 mm acélhuzalból, 230 db rugó/m²).

Hotel bamboo lángálló, bambuszszálas, jaquard matracszövet.
Forgatás mentes rendszer. Pamut vatelin fekvő felület (170 g/m²).
Cool gel memory hab (20 mm vastagságú).
Poliuretán hab (20 mm vastagságú).
Műanyag háló.
5 zónás táskarugó váz (120 mm magas, 1,6 mm és 1,8 mm acélhuzalból, 230 db rugó/m²).
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FIX ÁGYLÁB
Henger alakú láb. 100 vagy 150 mm magas, 
50  mm átmérőjű. Natúr lakkozott vagy 
pácolt felülettel. A biztonság fokozásának 
érdekében a 140 cm-es ágyszélesség feletti 
ágyakat egy plusz, 5. fix lábbal szereljük. 

ÁGYSZOKNYA EGYENES
A tiszta, egyenes vonalban szabott ágy-
szoknya, dekoratív befejezést biztosít az 
ágynak. Eltünteti az ágylábakat. Készülhet 
szabadon választott vagy vevő által biztosí-
tott szövetből, tükörbetét varrással. 

FA GÖRGŐS ÁGYLÁB
Annak érdekében, hogy az ágyak mozgatá-
sa gördülékenyen történjen, a hátsó lábakat 
fa görgőkkel látjuk el. 
80 mm-es fa görgők. Natúr lakkozott vagy 
pácolt felülettel. A biztonság fokozásának 
érdekében a 140 cm-es ágyszélesség feletti 
ágyakat egy plusz, 5. fix lábbal szereljük. 

CIPZÁROS MATRAC ÖSSZEFOGATÁS
A matracok teljes hosszában végigfutó cip-
zár lehetővé teszi, hogy a két egyszemélyes 
matracot egyetlen nagy matraccá alakítsa, 
megtartva azt a rugalmasságot, hogy köny-
nyen szétválaszthatóak legyenek.

KIEGÉSZÍTŐK

MŰANYAG GÖRGŐS ÁGYLÁB
Költséghatékony megoldás. 100 mm ma-
gas, 75 mm átmerőjű műanyag görgővel, 
szürke gumis futófelülettel. A biztonság 
fokozásának érdekében a 140  cm-es ágy-
szélesség feletti ágyakat egy plusz, 5. fix 
lábbal szereljük. 

FORGATÁST JELÖLŐ LABEL
Téli, nyári szimbólummal segíti a kereszt 
irányú forgatást.

SZELLŐZŐ
A matracrétegek közötti levegőáramlást 
a szellőzőnyílás biztosítja. Segít megőriz-
ni a  matracmag frisseségét, ezzel növeli 
az élettartamot.

FARKASFOGAS ÁGYÖSSZEKÖTŐ
Két egyszemélyes ágy franciaággyá alakí-
tásánál fontos, hogy az ágyak stabilan rög-
zítve legyenek egymáshoz. Minden termé-
künk előkészítve az akár utólogos könnyű 
beszereléshez.

FORGATÁST SEGÍTŐ TEXTILMATRICA
Hónap megjelöléssel, hotel logójával ellá-
tott 148 × 210 mm-es négyzet alakú label. 
Segíti mind a kereszt, mind a hosszirányú 
forgatást.
Nem szükséges a matrac szövetére varrni, 
így akár utólag is felhelyezhető.

FORGATÁST SEGÍTŐ FÜL
A matracok élettartamának megőrzéséhez 
elengedhetetlen a matracok forgatása. Eh-
hez a művelethez segítség a matrac oldala-
ira varrt fül, mely a könnyű forgatást teszi 
lehetővé.

FORGATÁST SEGÍTŐ 
TEXTILMATRICA
Római számokkal felírt hónap megjelölé-
sek. Kör alakú 90 mm-es label. Segíti mind 
a kereszt, mind a hosszirányú forgatást. 
Nem szükséges a matrac szövetére varrni, 
így akár utólag is felhelyezhető.
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PARK INN BY R ADISSON Z AL AK AROS RESORT & SPA HOTEL ****PARK INN BY R ADISSON Z AL AK AROS RESORT & SPA HOTEL ****
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6 cm 6 cm
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

6 cm 6 cm

Név Belső mag Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
huzat típus Méret (cm)

Topper Hotel MF memory foam hotel beige 6 cm 2 120 kg szalagos, steppelt 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Topper Hotel MF bamboo memory foam hotel bamboo 6 cm 2 120 kg szalagos, steppelt 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Név Belső mag Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
huzat típus Méret (cm)

Topper Hotel Latex latex hotel beige 6 cm 2 120 kg szalagos, steppelt 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Topper Hotel Latex bamboo latex hotel bamboo 6 cm 2 120 kg szalagos, steppelt 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

TO
PP

ER
EK

TO
PPEREK

TOPPER HOTEL MF BAMBOOTOPPER HOTEL MF

Fekvőfelület javító fedőmatrac. Speciális szőtt Hotel beige lángálló, szalagos, steppelt hu-
zattal.
Az exkluzív komfortérzet nélkülözhetetlen kelléke. Memory foam mag. Leköveti a test 
kontúrvonalát, enyhíti a nyomás pontokat és megfelelően igazítja a gerincet.
Magasság: 6 cm

Fekvőfelület javító fedőmatrac. Speciális szőtt bambuszszálas jaquard, lángálló, szalagos, 
steppelt huzattal.
Az exkluzív komfortérzet nélkülözhetetlen kelléke. Memory foam mag. Leköveti a test 
kontúrvonalát, enyhíti a nyomás pontokat és megfelelően igazítja a gerincet.
Magasság: 6 cm

TOPPER HOTEL LATEX TOPPER HOTEL LATEX BAMBOO

7 zónás fekvőfelület javító fedőmatrac. Speciális szőtt Hotel beige lángálló, szalagos, 
steppelt huzattal.
A latex mag egyedülálló alakfelvevő képességgel rendelkezik, emellett nagyon rugalmas, 
így igazán kényelmes fekhelyet biztosít. Szerkezetének fő jellemzője, hogy cellák, légjá-
ratok vannak benne, ezért nagyon jól szellőzik és az alvási hőmérsékletet is rendkívül 
hatékonyan képes szabályozni.
Magasság: 6 cm

7 zónás fekvőfelület javító fedőmatrac. Speciális szőtt bambuszszálas jaquard, lángálló, 
szalagos, steppelt huzattal.
A latex mag egyedülálló alakfelvevő képességgel rendelkezik, emellett nagyon rugalmas, 
így igazán kényelmes fekhelyet biztosít. Szerkezetének fő jellemzője, hogy cellák, légjá-
ratok vannak benne, ezért nagyon jól szellőzik és az alvási hőmérsékletet is rendkívül 
hatékonyan képes szabályozni.
Magasság: 6 cm
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6 cm 6 cm 6 cm 6 cm

Név Belső mag Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
huzat típus Méret (cm)

Topper Hotel HR hideghab hotel beige 6 cm 2 90 kg szalagos, steppelt 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Topper Hotel HR bamboo hideghab hotel bamboo 6 cm 2 90 kg szalagos, steppelt 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Név Belső mag Szövet Magasság
Keménység

1–6
Javasolt maximális 

terhelés
huzat típus Méret (cm)

Topper Hotel PUR szivacs hotel beige 6 cm 2 90 kg szalagos, steppelt 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

Topper Hotel PUR bamboo szivacs hotel bamboo 6 cm 2 90 kg szalagos, steppelt 80 x 200 90 x 200 100 x 200 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200

TO
PP

ER
EK

TO
PPEREK

TOPPER HOTEL HR BAMBOOTOPPER HOTEL HR

Fekvőfelület javító fedőmatrac. Speciális szőtt Hotel beige lángálló, szalagos, steppelt hu-
zattal.
A hideghab kiváló ventillációt biztos a hossz és keresztirányú csatornavágatoknak kö-
szönhetően. Nagy rugalmasságú anyag, melynek köszönhetően rendkívül kényelmesek, 
higiénikusak és antiallergének.
Magasság: 6 cm

Fekvőfelület javító fedőmatrac. Speciális szőtt bambuszszálas jaquard, lángálló, szalagos, 
steppelt huzattal.
A hideghab kiváló ventillációt biztos a hossz és keresztirányú csatornavágatoknak kö-
szönhetően. Nagy rugalmasságú anyag, melynek köszönhetően rendkívül kényelmesek, 
higiénikusak és antiallergének.
Magasság: 6 cm

TOPPER HOTEL PUR TOPPER HOTEL PUR BAMBOO

Fekvőfelület javító fedőmatrac. Speciális szőtt Hotel beige lángálló, szalagos, steppelt hu-
zattal.
A szivacs szerkezetében jelenlévő légbuborékok sokasága miatt, a rajta ülő vagy fekvő 
test párolgását nem akadályozza.
Magasság: 6 cm

Fekvőfelület javító fedőmatrac. Speciális szőtt bambuszszálas jaquard, lángálló, szalagos, 
steppelt huzattal.
A szivacs szerkezetében jelenlévő légbuborékok sokasága miatt, a rajta ülő vagy fekvő 
test párolgását nem akadályozza.
Magasság: 6 cm
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HOTEL CL ARK BUDAPEST **** HOTEL CL ARK BUDAPEST ****
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Név
Méret - CE

(cm)

Smaragd HOT kispárna 38 x 48

Smaragd HOT felespárna 50 x 70

Smaragd HOT nagypárna 68 x 88

Smaragd HOT paplan hol220 135 x 195

Smaragd HOT paplan hol330 135 x 195

Smaragd HOT paplan hol440 135 x 195

Smaragd HOT dupla paplan hol220 195 x 215

Smaragd HOT dupla paplan hol330 195 x 215

Smaragd HOT dupla paplan hol440 195 x 215

Név
Méret - DE

(cm)

Smaragd HOT kispárna 35 x 40

Smaragd HOT felespárna 50 x 70

Smaragd HOT felespárna 40 x 80

Smaragd HOT nagypárna 60 x 80

Smaragd HOT nagypárna 80 x 80

Smaragd HOT paplan hol220 135 x 200

Smaragd HOT paplan hol330 135 x 200

Smaragd HOT paplan hol440 135 x 200

Smaragd HOT paplan hol220 155 x 200

Smaragd HOT paplan hol330 155 x 200

Smaragd HOT paplan hol440 155 x 200

Smaragd HOT paplan hol220 155 x 220

Smaragd HOT paplan hol330 155 x 220

Smaragd HOT paplan hol440 155 x 220

Smaragd HOT dupla paplan hol220 200 x 200

Smaragd HOT dupla paplan hol330 200 x 200

Smaragd HOT dupla paplan hol440 200 x 200

Név Méret (cm)

Smaragd HOT matracvédő 80 x 200

Smaragd HOT matracvédő 90 x 200

Smaragd HOT matracvédő 100 x 200

Smaragd HOT matracvédő 120 x 200

Smaragd HOT matracvédő 140 x 200

Smaragd HOT matracvédő 160 x 200

Smaragd HOT matracvédő 180 x 200

Név
Méret - ME

(inch)

Smaragd HOT felespárna 18 x 30

Smaragd HOT nagypárna 22 x 33

Smaragd HOT paplan Single hol220 55 x 89

Smaragd HOT paplan Single hol330 55 x 89

Smaragd HOT paplan Single hol440 55 x 89

Smaragd HOT paplan Double hol220 63 x 89

Smaragd HOT paplan Double hol330 63 x 89

Smaragd HOT paplan Double hol440 63 x 89

Smaragd HOT paplan Queen hol220 83 x 89

Smaragd HOT paplan Queen hol330 83 x 89

Smaragd HOT paplan Queen hol440 83 x 89

Smaragd HOT paplan King hol220 91 x 89

Smaragd HOT paplan King hol330 91 x 89

Smaragd HOT paplan King hol440 91 x 89

Név Méret (inch)

Smaragd HOT matracvédő 31 x 79

Smaragd HOT matracvédő 35 x 79

Smaragd HOT matracvédő 39 x 79

Smaragd HOT matracvédő 47 x 79

Smaragd HOT matracvédő 55 x 79

Smaragd HOT matracvédő 63 x 79

Smaragd HOT matracvédő 71 x 79

Á
G

YN
EM

Ű

TEXTÍLIÁK - SMARAGD

Smaragd párnaszett

A Smaragd anyag speciális tulajdonsága, hogy nagyon magas, 95 °C-on mosható. A 60 °C feletti mosás védelmet nyújt 
mind a poratkák, mind az egyéb élősködők és mikroorganizmusok ellen. Ez a 95 °C-on mosható termékünk higiéniát és 
biztonságot nyújt. A termékeket ajánljuk allergiás panaszoknál, valamint kifejezetten magas higiéniai igény esetén.

Felső szövet: szanforizált, 60% pamut, 40% poliészter
Töltet: szilikongolyó, 95 °C-on mosható

Smaragd paplanok
Felső szövet: szanforizált, 60% pamut, 40% poliészter
Töltet: hollow fi ber, 100% poliészter, 95 °C-on mosható

Smaragd matracvédő
Felső szövet: szanforizált, 60% pamut, 40% poliészter
Töltet: pamut vatelin (100 g/m²)

Szilikongolyó: A hagyományos töltetek pozitív tulajdonságai mellett még számos előny-
nyel rendelkeznek. A rugalmas szálak könnyen elválnak egymástól, felrázhatók, így op-
timálisan felveszik az alvó alakját. 

Hollow fi ber: Az a speciális anyag, amely biztosítja az egyenletes hőelosztást, csökkenti 
a hőmérséklet-ingadozást. 
A hollow fi berrel töltött paplanok a legmodernebb technikai eljárásnak és a magas mi-
nőségnek köszönhetően hosszú éveken át szolgálják a kényelmes és pihentető alvást.

TEXTÍLIÁK - SMARAGD

Smaragd párnaszett
Felső szövet: szanforizált, 60% pamut, 40% poliészter
Töltet: szilikongolyó, 95 °C-on mosható

Smaragd paplanok
Felső szövet: szanforizált, 60% pamut, 40% poliészter
Töltet: hollow fi ber, 100% poliészter, 95 °C-on mosható

Smaragd matracvédő
Felső szövet: szanforizált, 60% pamut, 40% poliészter
Töltet: pamut vatelin (100 g/m²)
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Név
Méret - CE

(cm)

Micro HOT kispárna 38 x 48

Micro HOT felespárna 50 x 70

Micro HOT nagypárna 68 x 88

Micro HOT paplan hol220 135 x 195

Micro HOT paplan hol330 135 x 195

Micro HOT paplan hol440 135 x 195

Micro HOT dupla paplan hol220 195 x 215

Micro HOT dupla paplan hol330 195 x 215

Micro HOT dupla paplan hol440 195 x 215

Név
Méret - DE

(cm)

Micro HOT kispárna 35 x 40

Micro HOT felespárna 50 x 70

Micro HOT felespárna 40 x 80

Micro HOT nagypárna 60 x 80

Micro HOT nagypárna 80 x 80

Micro HOT paplan hol220 135 x 200

Micro HOT paplan hol330 135 x 200

Micro HOT paplan hol440 135 x 200

Micro HOT paplan hol220 155 x 200

Micro HOT paplan hol330 155 x 200

Micro HOT paplan hol440 155 x 200

Micro HOT paplan hol220 155 x 220

Micro HOT paplan hol330 155 x 220

Micro HOT paplan hol440 155 x 220

Micro HOT dupla paplan hol220 200 x 200

Micro HOT dupla paplan hol330 200 x 200

Micro HOT dupla paplan hol440 200 x 200

Név Méret (cm)

Micro HOT matracvédő 80 x 200

Micro HOT matracvédő 90 x 200

Micro HOT matracvédő 100 x 200

Micro HOT matracvédő 120 x 200

Micro HOT matracvédő 140 x 200

Micro HOT matracvédő 160 x 200

Micro HOT matracvédő 180 x 200

Név
Méret - ME

(inch)

Micro HOT felespárna 18 x 30

Micro HOT nagypárna 22 x 33

Micro HOT paplan Single hol220 55 x 89

Micro HOT paplan Single hol330 55 x 89

Micro HOT paplan Single hol440 55 x 89

Micro HOT paplan Double hol220 63 x 89

Micro HOT paplan Double hol330 63 x 89

Micro HOT paplan Double hol440 63 x 89

Micro HOT paplan Queen hol220 83 x 89

Micro HOT paplan Queen hol330 83 x 89

Micro HOT paplan Queen hol440 83 x 89

Micro HOT paplan King hol220 91 x 89

Micro HOT paplan King hol330 91 x 89

Micro HOT paplan King hol440 91 x 89

Név Méret (inch)

Micro HOT matracvédő 31 x 79

Micro HOT matracvédő 35 x 79

Micro HOT matracvédő 39 x 79

Micro HOT matracvédő 47 x 79

Micro HOT matracvédő 55 x 79

Micro HOT matracvédő 63 x 79

Micro HOT matracvédő 71 x 79
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TEXTÍLIÁK - MICRO
A ruhaiparban is gyakran használt textília rendkívül jó nedvesség áteresztő képességgel bír, kellemesen hűs, száraz ér-
zetet teremtve. Emellett igen puha tapintású szövet, mely szintén növeli a párnák, paplanok komfort fokozatát. A szövet 
kiválóan megfelel a mindennapos használatnak, gyakori mosásnak. A szövet 40 °C-on mosható.

Micro párnaszett
Felső szövet: 100% poliészter
Töltet: szilikongolyó, 40 °C-on mosható

Micro paplanok
Felső szövet: 100% poliészter
Töltet: hollow fiber, 100% poliészter, 40 °C-on mosható

Micro matracvédő
Felső szövet: 100% poliészter
Töltet: pamut vatelin (100 g/m²)

Szilikongolyó: A hagyományos töltetek pozitív tulajdonságai mellett még számos előny-
nyel rendelkeznek. A rugalmas szálak könnyen elválnak egymástól, felrázhatók, így op-
timálisan felveszik az alvó alakját.

Hollow fiber: Az a speciális anyag, amely biztosítja az egyenletes hőelosztást, csökkenti 
a hőmérséklet-ingadozást. 
A hollow fiberrel töltött paplanok a legmodernebb technikai eljárásnak és a magas mi-
nőségnek köszönhetően hosszú éveken át szolgálják a kényelmes és pihentető alvást.

TEXTÍLIÁK - MICRO

Micro párnaszett
Felső szövet: 100% poliészter
Töltet: szilikongolyó, 40 °C-on mosható

Micro paplanok
Felső szövet: 100% poliészter
Töltet: hollow fiber, 100% poliészter, 40 °C-on mosható

Micro matracvédő
Felső szövet: 100% poliészter
Töltet: pamut vatelin (100 g/m²)
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Név
Méret - CE

(cm)
Méret - DE

(cm)
Méret - ME

(inch)

Lepedő 160 x 280 160 x 290 63 x 110

Lepedő 180 x 280 180 x 290 71 x 110

Lepedő 240 x 280 240 x 290 94 x 110

Lepedő 280 x 280 280 x 290 110 x 110

Név
Méret - CE

(cm)
Méret - DE

(cm)
Méret - ME

(inch)

Párnahuzat 40 x 50 35 x 40 -

Párnahuzat 52 x 72 50 x 70 20 x 31

Párnahuzat 70 x 90 40 x 80 24 x 35

Párnahuzat - 60 x 80 -

Párnahuzat - 80 x 80 -

Név
Méret - CE

(cm)
Méret - DE

(cm)
Méret - ME

(inch)

Paplanhuzat 140 x 230 140 x 200 63 x 93

Paplanhuzat 205 x 255 160 x 200 71 x 93

Paplanhuzat - 160 x 220 87 x 93

Paplanhuzat - 200 x 200 94 x 93
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TEXTÍLIÁK

SZÁLLODAI VÁSZON LEPEDŐ
100% pamut, fehér vászonlepedő.
Szálsűrüség: 145
Súlya: 120 g/m²

SZÁLLODAI VÁSZON PÁRNAHUZAT
100% pamut, fehér párnahuzat.
Szálsűrüség: 145

SZÁLLODAI VÁSZON PAPLANHUZAT
100% pamut, fehér paplanhuzat.
Szálsűrüség: 145

SZÁLLODAI FROTTÍR TÖRÖLKÖZŐK
Kiváló nedvszívó képességű, szálbiztos, 100% pamut, fehér 
frottír törölközők. 
Súlya: 450 g/m²

Méretek:
Kéztörlő: 50 × 90 cm
Fürdőlepedő: 70 × 140 cm

JACQUARD SZÁLLODAI KÁDKILÉPŐ
Görögkeretes, tappancsos kádkilépő.  Kiváló nedvszívó 
képességű, szálbiztos, 100% pamut, fehér jacquard kádki-
lépő. 
Súlya: 540 g/m²

Mérete: 50 × 70 cm

SZÁLLODAI KÖPENY, KÖNTÖS
Sálgalláros, 100% pamut fürdőköpeny.  Kiváló nedvszívó 
képességű. S-től, 3 XL méretig.
Súlya: 350 g/m²

A legkisebb részlet is fontos ahhoz, hogy kialakíthasson 
egy hangulatos légkört a fürdőszobában. A finom frottír 
termékek jelképezik a minőséget és a kényelmet. 

A minőségi törölköző, kádkilépő és fürdőköpeny, azok 
puhasága és higroszkópos tulajdonságai is hozzájárulnak a 
szállodai élményhez.

FROTTÍR TERMÉKEK
A szállodai frottír termékek alapanyaga 100% pamut.

EGYEDI LOGÓ HÍMZÉS
Az egyedi arculat része. Kialakításában a színvonalat kép-
viseli, ha a hotel logója, neve szerepel a textíliákon. 
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DEKORÁCIÓ
A teljes szállodai harmónia kialakításának elengedhetetlen része a 
dekorációban rejlő szépség, a részletek kifi nomultsága, az ötletek 
sokszínűsége.
Szolgáltatásunkkal a komplett grafi kai és designtervezéstől a gyár-
táson át a dekoráció felhelyezéséig kínálunk kreatív megoldásokat 
az Ön igényeinek megfelelően.

D
EKO

RÁ
CIÓ

D
EK

O
RÁ

CI
Ó

| Fali panel 
- egyedi grafi ka alapján nyomtatott fali panelek 
- maximális mérete 1,4 x 3 m toldás nélkül
- alapanyaga ütésálló polisztiorol
- igény esetén 3D látványterv a helyiségről 

| Nyomtatott üveg 
- nyomtatott biztonsági üveg konyhai hátfalak
- egyedi fürdőszobai zuhany ajtó
- térelválasztó, tolóajtó akár mindkét felén eltérő grafi kával
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| Szobaszámok, kötelező útvonal jelzések 
- szobaszámok és egyéb jelölések plexiből ill. fából lézervágva,
   gravírozva egyedi méret és igények alapján
- élvilágított kötelező útvonal ill. piktogram jelzések

| Feszített vászon képek 
- egy vagy több részből álló feszített vászon képek
- vakrámával vagy alukerettel rendelhető
- hátulról megvilágított változatban is

| Tapéták 
- egyedi grafi ka alapján nyomtatott tapéta
- több, mint 15 féle struktúrájú alapanyag (bőr,vászon,stucco, stb.)
- igény esetén 3D látványterv a helyiségről
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|Kárpitozott ülőpad 
Ülőfelület, háttámla és fejtámla azonos 
szövetkárpitozással, hátoldalán takaró-

szövet kárpitozással. Zárt, laminált lába-
zat. Igény esetén a hátoldal az ülő- és 

hátfelülettel megegyező kárpitozással.
Nagy sűrűségű hab párnázás. 

Ha olyan bútort keres, ami elegáns, modern, rusz-
tikus vagy vintage stílusú, akkor megtalálja a töké-
letes bútort széles kínálatunkban. Teljes mértékben 
testre szabható: kiválaszthatja a szövetet, az alapot, 
a kárpitozást, a lábakat, így létrehozhat egy olyan 
egyedi hangulatot mely összhangban áll a belső ki-
alakítással. Bútoraink tökéletesek minden hotelhez, 
étteremhez vagy bárszalonhoz, mindenhol kelle-
mes légkört teremtenek.

VENDÉGLÁTÓIPARI BÚTOROK
KÁRPITOZOTT ÜLŐPADOK, BOXOK, LOUNGE BÚTOROK
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| Kárpitozott ülőpad 
Ülőfelület és háttámla azonos 
leather look szövetkárpitozás-
sal. Zárt, furnérozott lábazat és 
hátoldal. Alumínium színű alsó 
védőszegéllyel. 
Nagy sűrűségű hab párnázás. 

|Kárpitozott sarokbox
Ülőfelület és háttámla azonos 
leather look szövetkárpitozás-

sal. Zárt, furnérozott lábazat és 
hátoldal. Alumínium színű alsó 

védőszegéllyel.
Nagy sűrűségű hab párnázás.
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|Chester� eld stílusú box
Ülőfelület, háttámla és hátoldal azo-

nos szövetkárpitozással. Háttámla kézi 
gombozással készül. Fa lábakon álló 

nyitott lábazat. 
Nagy sűrűségű hab párnázás. 

| Magasított kárpitozott ülőpad 
Ülőfelület, háttámla azonos szövet-
kárpitozással. Háttámla a kiegészítő 
elemekkel modulárisan magasítható. 
Fa lábakon álló nyitott lábazat. 
Nagy sűrűségű hab párnázás. 
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REFERENCIÁINK
Alpengasthof Wüstlau, Kaprun **** | Aquaworld Resort Budapest Hotel **** | Arborea Hotels & Resorts ***** | Arthotel Ana Symphonie, 
Leipzig **** | Athenee Palace Hilton Bucharest ***** | Austria Trend Hotel Europa Wien **** | B Gold Luxury Rooms, Split **** | Balladins Superior 
Hotel Dortmund Airport **** | Balladins Superior Hotel O� enburg **** | Balladins Superior Hotel, Sindel� ngen **** | Baumanière - Les Baux de 
Provence, France ***** | Benczúr Hotel, Budapest *** | Best Western Hotel Braunschweig *** | Best Western Hotel Bremen City *** | Best Western 
Hotel Cologne Airport Troisdorf **** | Best Western Hotel Dortmund Airport **** | Best Western Hotel Frankfurt Airport Neu-Isenburg **** | Best 
Western Hotel Mannheim City *** | Best Western Hotel Peine Salzgitter *** | Best Western Hotel Sindel� ngen City **** | Caravelle Hotel im Park, 
Bad Kreuznach *** | Carlton Palace Hotel Dubai ***** | Casati Budapest Hotel *** | Centro Hotel Residenz, Frankfurt am Main *** | Continental 
Hotel Budapest **** | Corinthia Hotel Budapest ***** | Corinthia Hotel Prague ***** | Danubius Health Spa Resort Bük **** | Danubius Health 
Spa Resort Hévíz **** | Danubius Health Spa Resort Sárvár **** | Danubius Hotel Arena, Budapest **** | Danubius Hotel Astoria City Center, 
Budapest **** | Danubius Hotel Flamenco, Budapest **** | Danubius Hotel Gellért, Budapest **** | Danubius Hotel Helia, Budapest **** | Das 
Alpenhaus Kaprun **** | Di Verdi Imperial Hotel, Budapest **** | DoubleTree by Hilton Zagreb **** | EHM Hotel Braunschweig *** | EHM Hotel 
O� enburg City **** | EHM Hotel Peine, North Peine *** | EHM Hotel, Dortmund **** | Europa Hotel, Ludwigshafen am Rhein **** | Fenyőharaszt 
Kastélyszálló, Verseg **** | Hilton Budapest City Westend ***** | Hilton Sibiu ***** | Hilton So� a ***** | Holiday Inn Budapest **** | Hotel 
absolute Golfresort Gernsheim **** | Hotel Alpengasthof Bacher Katschberg *** | Hotel Annabella, Balatonfüred **** | Hotel Budapest **** | 
Hotel Clark Budapest **** | Hôtel Costes, Montségur, France ** | Hôtel de Banville, Paris, France **** | Hotel de Chiberta et du Golf, France **** | 
Hôtel de l‘Opéra, Bordeaux, France ** | Hotel Erzsébet City Center, Budapest *** | Hotel Hungaria City Center, Budapest **** | Hotel König Albert, 
Bad Elster **** | Hôtel Le Café de Paris, France **** | Hotel Mariana, Balatonfüred *** | Hotel MOXY Berlin Ostbahnhof *** | Hotel Palazzo Zichy 
Budapest **** | Hotel Parlament Budapest **** | Hotel Rába City Center, Győr *** | Hotel Ramada Oradea **** | Hotel So� tel, Bucharest **** | 
JA Hatta Fort Hotel, Dubai **** | JA Jebel Ali Beach Hotel, Dubai ***** | Jumeirah Living World Trade Centre Residence, Dubai ***** | Kempinski 
Hotel Corvinus Budapest ***** | Kempinski Hotel Marinela So� a ***** | Livris Hotel, Zagreb **** | Mark Apart Hotel, Berlin *** | Marmara 
Hotel Budapest **** | MenDan Magic Spa & Wellness Hotel, Zalakaros **** | Mercure Hotel Düsseldorf Neuss **** | Mercure Hotel Düsseldorf 
Ratingen *** | Park Inn by Radisson Budapest **** | Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa Hotel **** | Park Inn by Radisson Zalakaros Resort 
& Spa Hotel **** | Radisson Blu Béke Hotel, Budapest **** | Radisson Blu Hotel, Mannheim **** | Ramada Downtown Dubai **** | Ramada Iasi 
City Center *** | Ramada Sibiu Hotel **** | Residence Ózon Wellness Hotel, Mátraháza **** | RIN Grand Hotel Bucharest **** | Saliris Resort 
Spa Hotel, Egerszalók **** | Schlenker‘s Hotel und Restaurant Ochsen, Villingen-Schwenningen *** | Sheraton So� a Hotel Balkan ***** | Spirit 
Hotel Thermal Spa, Sárvár ***** | Weinhotel Wasem, Ingelheim am Rhein *** | Wyndham Duisburger Hof, Duisburg ****
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