
TYYLIKKÄITÄ 
SISUSTUS-

TEKSTIILEJÄ
Korkealuokkaiset, kustannustehokkaat ja 

helppohoitoiset Import Numero 1 Oy:n 
sisustustekstiilit viimeistelevät 

julkisen tilan täyteen loistoonsa. 
Valikoimasta löytyy vaihtoehtoja 

kaikenlaisille ja -kokoisille yrityksille 
aina toimistoista ravintoloihin 

ja hotelleihin.

TURVALLISET
JA YLELLISET
MAJOITUS-
TEKSTIILIT

Sänky on monen huoneen sydän, 
joten verhoilu- ja vuodevaatteisiin on 
hyvä panostaa. Import Numero 1 Oy:n 
tuotteet ovat kestäviä ja ne soveltuvat 

laitospesuun – niissä nukkuva saa 
puolestaan nauttia miellyttävän  

pehmeistä materiaaleista.

TM



NO PROBLEM 
-TUOTTEET SOPIVAT 
MYÖS ALLERGISILLE!

SOPIVASTI MUHKEAT 
PEITOT JA TYYNYT
Paloturvalliset hotelli- ja laitoskäyttöön suunnitellut 
tyynyt ja peitot ovat SL1- ja IMO-luokiteltuja. Ne kestä-
vät hyvin pesua. Tyynyissä on täytteenä silikonoitua, 
kestävää pallokuitua tai ylellisen pehmeää muotoutuvaa 
mikrokuitua. Peittojen täytemateriaali on joko ontelo-
kuitua tai 3D-mikrokuitua. Kankaana on miellyttävän 
pehmeää, paloturvallista Trevira Cs -kangasta. Kaikki 
peitot, tyynyt ja sisustustyynyt ovat pitkäikäisiä ja 
tuovat siksi merkittäviä säästöjä. 
 Tuotteiden kokoja ja täytteen määrää voidaan  
räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan.Valikoimaan  
kuuluu kolme mallistoa eri vaihtoehtoineen:

NO PROBLEM HOTEL LUXUS -MALLISTO
- ylellinen best seller, aidolta untuvalta tuntuva
NO PROBLEM HOTEL -MALLISTO
 - kilpailukyinen ja kestävä hotelli- ja laitosmallisto
PUUVILLAKANKAALLA PÄÄLLYSTETTY  
HOIE NORDIC -SARJA 
- moderni, miellyttävä ja hengittävä 100 % puuvilla-
kankaalla päällystetty Hoie Nordic -mallisto
 

HINNOILTAAN KILPAILU- 
KYKYISET VUOTEET JA PATJAT
Import Numero 1 Oy toimii yhteistyössä tunnettujen 
patja- ja vuodevalmistajien kanssa. Valikoima kattaa 
niin paloturvalliset petauspatjat, vaahtomuovipatjat 
kuin eri jousituksilla varustetut sängyt. 

KUSTANNUS-
TEHOKKAITA 

JA HYVIÄ UNIA!

KESTÄVÄT JA MIELLYTTÄVÄT 
LAKANAT
Saatavilla on eri materiaalista valmistettuja vuode- 
vaatteita toivotuilla mitoilla, kudonnoilla sekä väreillä. 
Vaihtoehtoja löytyy eri paloturvallisuusluokissa.  
 Puuvilla–polyesteriset satiiniraitalakanat sekä  
paloturvalliset puuvillalakanat kuuluvat vakiomallistoon  
ja ovat toimitettavissa heti.

MATERIAALIT 
JA KUDONTA AINA 

TOIVEIDEN MUKAAN!

LOGOILLA, 
KUOSEILLA 

JA VÄREILLÄ 
ASIAKASKOHTAISIA 

RATKAISUJA!

YLELLISET FROTEET 
JA KYLPYTAKIT
Olipa kyse pienestä tai isosta erästä, Import Numero 1 Oy 
on oikea valinta. Yritys edustaa useampaa valmistajaa 
ja toimittaa laadukkaita eurooppalaisia froteepyyhkeitä 
pikaisellakin aikataululla, edullisesti markkinahintaan.  
No Problem Hotel Luxus -vakiomallisto sopii vaati- 
vampaankin hotelliin.
 Valikoimasta löytyy myös pehmeitä, imukykyisiä ja            
istuvia kylpytakkeja eri materiaaleista valmistettuina, 
myös asiakaskohtaisesti räätälöityinä.

KYSY LISÄÄ – ME PALVELEMME!
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TOIMIVA 
YHDISTELMÄ TEKNISTÄ 

POLYURETAANIA 
SEKÄ MIELLYTTÄVÄÄ 

FROTEETA TAI 
JERSEYTÄ!

TEHOKKAAT PATJAN- JA  
TYYNYNSUOJAT
Vallankumouksellisen tehokas, nesteenpitävä ja hengit-
tävä No Problem -mallisto suojaa patjoja ja tyynyjä  
kaikilta tahroilta ja pölypunkeilta. Suojat ovat vesi- 
pestäviä 60–90-asteessa ja soveltuvat laitospesuun.   
 Saatavilla on kaikkiin patjoihin ja tyynyihin sopivia 
sekä paloturvallisia suojia. Laitoskäyttöön luokiteltu 
hygieniamateriaali mittojen mukaan!

VAKIOMALLIT

HETI 

VARASTOSTA!


