Kwaliteit, creativiteit, betrouwbaarheid.

Hulleman textiel
Dekbedden
QHS-dekbedsysteem voor
de ultieme rust

Wij nodigen u graag uit voor
een bezoek aan ons bedrijf
en leiden u met plezier rond
in het atelier.
Of surf naar onze website:
www.hullemantextiel.nl

Hulleman textiel
Bedrijvenpark Twente 322 D
7602 KL Almelo
T (0546) 575515
F (0546) 577291
@ info@hullemantextiel.nl

Een hotel wenst zijn gasten het beste. Een
goede keuken, een vriendelijke bediening
en … een goede nachtrust onder een
comfortabel dekbed. Het Quick Hygienic
System (QHS) van Hulleman textiel is de
vanzelfsprekende keuze. Onder het QHSdekbedsysteem wordt uw hotelgast beslist
uitgeslapen wakker.
Het dekbed is bovendien gemakkelijk in
gebruik en eenvoudig te reinigen.

Lastenverlichting en tijdwinst
Het QHS-dekbedsysteem is speciaal ontwikkeld voor
de hotelbranche. Het bestaat uit een gedessineerd
bovendeel en een gekleurd basisdeel. De losse overtrek
behoort hiermee tot het verleden. Immers, het basisdek
vervangt het dekbed met aparte overtrek en is het
uitgelezen alternatief voor dekens en lakens. Het
bovendek, met aantrekkelijk dessin, maakt een losse sprei
overbodig. De twee delen kunnen overigens ook los van
elkaar worden gebruikt.
Ingestikte hoeken zorgen voor een perfecte pasvorm
voor de matras. Dat zorgt niet alleen voor een structurele
lastenverlichting bij het opmaken van het bed, maar ook
voor een aanzienlijke tijdsbesparing per bed en per dag.

Schoon, fris en veilig
Door de uitgebalanceerde materiaalkeuze en de
combinatie van een boven- en basisdekbed ontstaat een
product dat zowel bij lage als bij hoge temperaturen in de
zomer alsook in de winter comfortabel aanvoelt en een
behaaglijke warmte geeft. Het dekbedsysteem dankt deze
uitzonderlijke kenmerken aan zijn geringe gewicht en de
optimale warmte-isolerende eigenschappen.
Behalve het unieke slaapcomfort en het gebruikersgemak
van het QHS-dekbedsysteem van Hulleman textiel, kent
het systeem een hoge graad van hygiëne. Het systeem is
in zijn geheel industrieel te reinigen, waarmee het zich
absoluut onderscheidt van alle andere opmaakvormen. Uw
gast is verzekerd van een pertinent schoon en fris dekbed.
Hulleman textiel vindt dat een minimale vereiste in een tijd
waarin infecties zich mondiaal snel verspreiden. Het QHSdekbedsysteem is het onbetwiste antwoord op de steeds
strenger wordende eisen op het gebied van hygiëne.
Naast comfort is bij de materiaalkeuze gelet op veiligheid.
De vulling van de dekbedden bestaat uit vlamvertragende
polyester. De samenstelling van de tijk bestaat naar
keuze uit 100% katoen of uit vlamvertragende Trevira
CS. Hiermee voldoen de dekbedden aan strenge
veiligheidsnormen.

Maatwerk
Omdat de productie van het QHS-dekbedsysteem
plaatsvindt in onze eigen fabriek, kan Hulleman textiel
inspelen op individuele eisen en wensen op het gebied van
afmeting, kleurstelling en dessin. Het dekbed kan tevens
worden voorzien van een bedrok in bijpassende stof dat
het geheel een luxueuze uitstraling geeft.

Hulleman textiel
Hulleman textiel is gespecialiseerd in de productie
en ontwikkeling van dekbedden en spreien
voor de medische sector, het hotelwezen en de
scheepvaart.
Het textielbedrijf is gevestigd in Almelo,
in het hart van Twente, de streek waar de
textielindustrie al meer dan een eeuw is
geworteld.
De doelstelling is concreet en helder. Het
produceren van technisch hoogwaardige
textielproducten voor veeleisende
marktsegmenten.

