


Fent de la teva casa una llar des de 1947.



A La Mallorquina creiem
que les coses senzilles són belles 

i ho reflectim en articles per la
llar que t’ajuden a crear

espais càlids i amb estil propi.



Ens mou l’ interés per la bellesa, 
la qualitat i el bon gust.

Dissenyem col·leccions úniques 
cada temporada, seguint

 les últimes tendències de moda. 
Busquem inspiració en altres 

èpoques, cultures i estils de vida.



 
Fundada el 1947. 

Amb 75 anys d’experiència! 
Som una empresa d’origen familiar, amb 

un gran equip humà en tots els 
departaments, amb un esperit jove 

i curiós que busca millorar 
i innovar cada dia.



Escollim sempre la màxima qualitat 
en tots els nostres teixits per 

aconseguir el millor tacte, suavitat i
protecció de la pell. 

Treballem per a que una llar amb estil
estigui a l’abast de tothom.



El nostre compromís de qualitat, social i mediambiental:

 Tots els teixits de La Mallorquina tenen el certificat de qualitat Oeko-Tex 100, 
garantint que els químics nocius per a la pell han estat 

eliminats dels teixits. Per aquesta raó són completament segurs per l’ús quotidià.

Per nosaltres és fonamental que totes les persones que formen 
part de la fabricació i distribució dels nostres productes treballin en les 

millors condicions. Ser fidels al nostre compromís social és la millor
forma de garantir articles de qualitat. 

Ens assegurem que les fàbriques amb les que treballem tinguin un 
tractament dels residus respectuós amb el medi ambient. 

Vestir una llar amb estil és compatible amb tenir cura del planeta.



LA MISSIÓ 
DE LA MALLORQUINA ÉS
MILLORAR LA VIDA DE LES PERSONES
APORTANT SOLUCIONS 
DE MODA I DECORACIÓ
PER  A LA LLAR.

LA MALLORQUINA VOL SER
EL REFERENT EN DECORACIÓ 
TÈXTIL I MODA LLAR.

MISSIÓ

VISIÓ



INNOVACIÓ I CREATIVITAT.

IL·LUSIÓ,  DIVERSIÓ I UN PUNT D’HUMOR.

COMPROMÍS DE QUALITAT EN TOTS ELS NOSTRES PROCESSOS, 
DES DE LES MATÈRIES PRIMERES FINS EL PRODUCTE FINAL.

COMPROMÍS SOCIAL I MEDIAMBIENTAL.

TREBALL EN EQUIP.

ORIENTACIÓ AL CLIENT.

VALORS


