




B İ Z

Otel tekstilinde sektörün öncülerinden olan Detay Tekstil 
1995 yılında İstanbul’da kuruldu. 2002 yılı itibariyle 
Denizli’deki entegre üretim tesislerini devreye sokan firma 
bugün kendisine ait 4500 m2’lik fabrikada yıllık 950 ton 
havlu ve 2,4 milyon/metre nevresimlik kumaş üretiyor. 
İstanbul ve Denizli merkez ofislerinin dışında, yaz 
turizminin kalbi Antalya ile yurt dışında Dubai, Moskova, 
Bahreyn ve Tiflis’de de temsilcilikleri bulunan Detay 
Tekstil “terzi kalitesinde seri üretim’’ mottosunu 
kurulduğu ilk günden beri devam ettiriyor. 
Üretim kalitesi ve servis hızı ile pek çok 5 yıldızlı zincir 
otelin tercihi olan Detay Tekstil konforu, kaliteyi ve şıklığı 
bir araya getiriyor. 

An industry leader in hotel textiles, Detay Tekstil 
was founded in 1995 in Istanbul. Since 2002, 
the company’s been manufacturing goods at its 
integrated production facility in Denizli. Today, 
Detay Tekstil produces 950 tons of towels and 2.4 
million/meter bedding fabric per year in its 4500 
m2 factory.
In addition to its central offices in Istanbul and 
Denizli, Detay Tekstil also has an office in the 
summertime tourism capital of Antalya as well as 
representative offices abroad in Dubai, Moscow, 
Bahrain and Tbilisi. The company has been 
operating with the motto “mass production with 
tailor-made quality” since the day it was founded. 
The preferred provider for many 5-star hotel 
chains due to its production quality and speed of 
service, Detay Tekstil combines amenity, quality 
and elegance.

ABOUT US 

•
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B A N Y O

BATH LINEN

Tekstili

Detay Tekstil’in hizmet alanlarından biri, tüm ürünlerde 
%100 Türk pamuğu ve ring ipliği kullanılan banyo 
tekstili. Havlu, bornoz, peştemal, plaj ve spa ürünlerimiz 
ile otel banyolarına yeni ve modern bir anlayış getirerek, 
müşterilerimize başta beyaz olmak üzere pek çok renk ve 
desende çalışma sunuyoruz.
Ürün yelpazemizde; 16/1 tek kat, 20/2 çift kat, jakarlı, 
armürlü, iplik boya, indantren ve reaktif boyama 
seçeneklerimiz bulunuyor. 

One of the areas in which Detay Tekstil operates 
is bath linen, where each product is made out of 
100% Turkish cotton and ring-spun yarn. We take 
an innovative, modern approach to hotel bathrooms 
with our towels, bathrobes, peshtemals, beach and 
spa products, which come in classic white as well as 
a variety of colors and designs.
Our range of products includes 16/1 single pile, 20/2 
double pile, jacquard woven, dobby, yarn dyed, 
indanthrene and reactive dye options.

•
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%100 pamuk 20/2 ring iplik, diyagonal havlu
100% cotton 20/2 ring yarn, diagonal towel

9 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



%100 pamuk 20/2 ring iplik, polyester şeritli havlu
100% cotton 20/2 ring yarn, poly stripe towel

Renaissance Hotel için üretilmiştir.
Manufactured for Renaissance Hotel.

11 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



%100 pamuk 20/2 ring iplik, çizgili havlu
100% cotton 20/2 ring yarn, stripe towel

13 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



Swissôtel için üretilmiştir.
Manufactured for Swissôtel.

%100 pamuk 16/1 ring iplik, pirinç bordür havlu
100% cotton 16/1 ring yarn, basket weave towel

15 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



17 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



%100 pamuk 20/2 ring iplik, jakarlı havlu
100% cotton 20/2 ring yarn, jacquard towel

Tüm ürünlerimizin üretimi 
%100 Türk pamuğu ve ring ipliğinden.

All of our products are produced with 
100% Turkish cotton and ring-spun yarn.

•
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BANYO TEKSTİLİ



içi kadife, dışı mikrokoton bornoz
bathrobe with velvet lining and microcotton shell Soft Touch

21 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



Her geçen gün, değişmeyen kalitemiz ve servis hızımızla 
tanışan markalara bir yenisi daha ekleniyor. 

Each day, a new brand meets with our unchanging 
level of quality and speed of service.

•

23 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



25 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



Yazlık oteller için ürettiğimiz pike bornozlar 
 şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor.

The pique bathrobes we manufacture for summer 
hotels offer elegance and comfort in one.

•

27 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



Sunduğumuz zengin renk yelpazesiyle, markanızı 
en iyi yansıtan rengi bulmanıza olanak sağlıyoruz.

We help you find the color that best expresses your 
brand with the rich spectrum of colors we offer. 

•

%100 pamuk ring iplik, indantren boya
100% cotton ring yarn, indanthren dye

Spa

Spa29 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



Spa

Spa31 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



özel el dokuması
exclusively handwoven

Spa

Spa33 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



Logo uygulamaları ve özel desen çalışmaları ile fark 
yaratmak isteyenlere...

For those who want to make a difference with 
logo appliques and specific designs...

•

Plaj

Beach35 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



Ayak havlusuna alternatif olarak sunduğumuz 
banyo halılarında sayısız renk seçeneği bulunuyor.

We manufacture colorful bath rugs as an 
alternative to the bath mats.

•

%100 pamuk, 1400 gsm kanvas ya da lateks tabanlı, uzun tüylü
100% cotton, 1400 gsm canvas or latex backing, long pile  

37 BATH LINEN

BANYO TEKSTİLİ



BANYO TEKSTİLİ

BED LINEN

Nevresim takımları, çarşaflar, yorgan, yastık, alezler, pike 
takımları ile otel odalarında şıklık ve konforu bir araya 
getiriyoruz. Kaliteden asla taviz vermeyen firmamız 
uzman kadrosu ve vizyoner bakış açısı ile otellere özel 
logolu uygulamalar, istenilen modelde desen, nakış 
işlemeleri ve tüm ölçülerde üretim yapabiliyor. %100 
pamuk kullanılan ürün yelpazemizde 56 tel/cm2’den 
160 tel/cm2’ye kadar üretim imkanı bulunuyor. Ayrıca 
tüm işlemelerde merserize ve sanforize mevcut.

We bring together elegance and comfort in hotel 
rooms with its bedding sets, sheets, comforters, 
pillows, mattress protectors and pique coverlet sets. 
Detay Tekstil never compromises on quality and, 
thanks to its expert team and visionary approach, 
is able to tailor its goods for companies’ needs with 
special logos, patterns, embroidery and sizes. Our 
variety of products, all made with 100% cotton, can 
range in size anywhere from 144 TC to 400 TC. All of 
our textiles can also be processed via mercerization 
and sanforization.

The Ritz-Carlton Istanbul

Y A T A K
Tekstili•
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Uzman kadromuzla yerinde inceleme 
esnekliğimiz sayesinde markaların ihtiyaçlarını 

beraber belirliyoruz.

Thanks to our flexibility to have our expert 
team conduct on-site inspections, 

we determine the needs of brands together.

•

J.W. Marriott için üretilmiştir. 
Manufactured for J.W. Marriott.

BED LINEN

YATAK TEKSTİLİ
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Nevresim takımlarımızdaki 
desenler dünya trendlerini 

takip ediyor.

The designs in our 
bedding sets follow 

global trends.

•

BED LINEN

YATAK TEKSTİLİ
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Fairmont Hotel için üretilmiştir. 
Manufactured for Fairmont Hotel.

BED LINEN

YATAK TEKSTİLİ
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The Istanbul Edition

Marriott grubunun butik 
konseptli oteli The İstanbul 
Edition da Detay’ı tercih 

edenlerden.

Detay is also a favorite 
of the Marriott group’s 
boutique-style hotel, 
The Istanbul Edition.

•

BED LINEN

YATAK TEKSTİLİ
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çizgili nevresim takımı
stripe bed linen

BED LINEN

YATAK TEKSTİLİ
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BED LINEN

YATAK TEKSTİLİ
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Dikim atölyelerimizde, 
standart ebatların yanı sıra 
istenilen her ölçüde üretim 

yapılıyor.

In addition to standard 
sizes, our sewing 

ateliers are also able to 
manufacture products 

in the requested 
dimensions.

•

jakarlı nevresim takımı
jacquard bed linen

BED LINEN

YATAK TEKSTİLİ
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Swissôtel için üretilmiştir.
Manufactured for Swissôtel.

BED LINEN

YATAK TEKSTİLİ
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BED LINEN

YATAK TEKSTİLİ
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Dayanıklılık ve yumuşaklığı ile fark yaratan 
pikelerimiz renk ve desenleriyle de otel odalarının 

çehresini değiştiriyor.

The durability and softness of our pique 
bedspreads help set them apart, while their 

color and patterns change 
the look of hotel rooms.

•

BED LINEN

YATAK TEKSTİLİ
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Restoran tekstilinde de öncüyüz: Masa örtüsü, 
runner, skirt, masa koruyucu, sandalye kılıfı...

We are also a leader in restaurant textiles, 
from tablecloths to runners, skirts, table 

protectors, chair covers…

•

Yatak tekstili ürünlerimizde en yüksek kalite 
tüy kullanılıyor.

We use the highest-quality feathers
   in our bedding products.

•

jakarlı, düz beyaz, renkli, nakışlı, %100 pamuklu ve polyester kumaş çeşitleri
jacquard, plain white, colorful, embroidered, 100% cotton and polyester fabric varieties

BED LINEN

YATAK TEKSTİLİ
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R E F E R A N S L A R

R E F E R E N C E S




