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Bemutatkozás
A Naturtex Kft. több mint 20 éve
(1989 óta) dolgozik azon, hogy a pihentetõ 
alvás elérése érdekében a legmegfelelõbb 
termékeket biztosítsa vásárlói számára. 
Több éve folyamatosan birtokolja a 
Superbrands márka elismerést, valamint 
évek óta tagja a Magyar Szállodák és 
Éttermek Szövetségének. 
A cég fõ profilja a tollal/pehellyel, 
gyapjúval, mûszállal és egyéb természetes 
és szintetikus anyaggal töltött paplanok és 
párnák gyártása és forgalmazása. Ezen 
kívül  széles körû termékskálánkon 
megtalálhatóak az ágytakarók, ágynemû-
huzatok, plédek és a fürdõszobai textíliák 
is, úgy, mint törölközõk, kádkilépõk és 
fürdõköntösök.

Hotel College (HHC) üzletágunkat 
kifejezetten a közületek (szállodák, 
panziók, kollégiumok, szociális intézmé-
nyek, stb.) felmerülõ textilbeszerzési 
igényeinek kielégítésére hoztuk létre. 
Speciális, erre a célra összeállított 
terméklistánkban kifejezetten a közületi 
elvárásoknak megfelelõ termékek talál-
hatóak. A paplanok és párnák magas 
minõségû alapanyagok felhasználásával 
készülnek, jól bírják a többszöri (egyes 
termékek esetében akár 95°C-on történõ) 
mosást és a magasabb fokú igénybevételt . 

Hospital 

Az terméklistában szereplõ méreteken 
kívül vállaljuk egyedi méretû párnák, 
paplanok, és az ezekhez tartozó huzatok 
gyártását.

Kínálunk ezen kívül ágynemûhuzatokat, 
lepedõket is, több méretben és anyag-
összetétellel. Szintén magas fokú 
igénybevételre és többszöri mosásra 
tervezett frottír törölközõket és fürdõ-
köntösöket is forgalmazunk, melyeket 
igény szerint egyedi beszövéssel vagy 
hímzéssel is tudunk szállítani, bármilyen 
színben és mintával.

Naturtex a megbízható partner:

üpiaci részesedés a magyar ágynemû-
    piacon 35-40 %
ü 2011 óta a legmodernebb gyártósorok
ü folyamatos fejlesztések
üpiaci igényekhez való gyors alkal-  
     mazkodás
ü állandó magas minõség
ükörnyezetbarát technológia (ISO 14001)
ü sokéves szakmai tapasztalat a közületi 
     piacon
üteljes körû szolgáltatás nyújtása az 
     ajánlatkéréstõl  a  kiszállításig
üárajánlat két munkanapon belül a
  vevõink számára lehetõ legkedvezõbb 
    módon kalkulált árakon

www.naturtex.hu
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Paplanok, párnák
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Polysoft termékcsalád
Egyedi, nem szõtt fedõanyaga a Polysoft 
termékcsaládot a hagyományos fedõanyagú 
termékeknél jóval puhábbá, kellemesebb 
tapintásúvá teszi. A párnák és paplanok 
légiesen könnyûek és jó légáteresztõ 
képességgel rendelkeznek, így használatuk 
ideális megoldást jelenthet a melegebb 
éjszakákra.

Antibakteriális termékcsalád
oAz antibakteriális paplanok és párnák a 40 C-on 

történõ mosás után is megõrzik eredeti 
formájukat, használatukkal fenntartható az 
elvárt higiéniai szint. A termékek többségében 
pamut összetételû fedõanyaga lehetõvé teszi a 
könnyû és egyszerû kezelhetõséget, a 
töltetként használt poliészter szálak pedig 
erõsek és nem zsugorodnak.

Pamut fedõanyagú termékcsalád
Természetes 100% pamut fedõanyaggal készül. 
Bõrbarát, nem allergizál. Mosható, emelett 
fehéríthetõ, valamint könnyen kezelhetõ. 

Aloe Vera termékcsalád
A termékek fedõanyaga speciális Aloe Vera 
kivonat felhasználásával készül. Az Aloe Vera 
hosszú idõn keresztül szivacsként õrzi a 
gyökerek és a levelek által megszûrt vizet. A 
nedvesség áttetszõ zselévé alakul, mely 
mintegy 250 féle, az emberi szervezet számára 
hasznos alkotó elemet tartalmaz. A Naturtex 
Aloe Vera termékcsaládja az ebbõl készült 
kivonat segítségével az alvást egészségesebbé, 
pihentetõbbé és frissítõbbé teszi.



Hotellux  Classic  termékcsalád
Speciálisan hotelek, szállodák igényei szerint 
kifejlesztve. Keményebb párnaigény esetén 
szivaccsal részben tölthetõ. Mivel a szálloda-
iparban használt ágyfelszerelések fokozott 
igénybevételnek vannak kitéve, ezért a lehetõ 
legjobb minõségû alapanyagok felhaszná-

olásával készül. A termékcsalád 95 C-on 
mosható. Gyakori mosás esetén is rendkívül 
formatartó.

Hotellux Prémium termékcsalád
Fedõanyaga 100% pamutszatén, mely fényes 
felületû és természtes. Behajtott, valamint 
saját anyagával szegett. Emelett mindazon 
tulajdonságokat magában hordozza, mint a 
Hotellux Classic termékcsalád (minõségi 
alapanyagok, 95°C-on mosható, formatartó).

Actigard pelyhes termékcsalád
Mosható félpehely termékcsalád, mely 
higiénikus, és védelmet nyújt a poratka ellen, 
valamint a mikrobák által okozott szagok 
megelõzésére is szolgál.

Mûszálgolyós párnák
Ezen párnák töltete speciális technológiával 
elõállított poliészter golyó, melynek elõnye, 
hogy jól felrázható, ezáltal könnyen fellazítható 
a töltet. A higiénikus, könnyû, formatartó töltet 

o40 C-on történõ mosás után is megtartja 
eredeti alakját. Kérhetõ az állítható magasság 
érdekében oldalt cipzáros kivitelben.
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Ágynemûhuzatok, lepedõk
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Damaszt, 15 mm-es csíkkal
50% pamut, 50% poliészter
gombos vagy áthajtós
140x200 cm
70x90 cm
40x50 cm

Damaszt, 2,7 cm-es csíkkal
100% pamut
gombos vagy áthajtós
140x200 cm
70x90 cm
40x50 cm
 

Fehér 100% pamut szatén ágynemûhuzatok
áthajtós
140x200 cm
70x90 cm
40x50 cm

Fehér, 100% pamut  vászon lepedõk

Fehér, 50% pamut-50% poliészter lepedõk

Fehér, 100% pamut jersey lepedõk



Pamutos pléd
- egyszínû
- mintás

A wellness személyre szabott egészségmegõrzõ programok összessége, illetve bizonyos esetben 

gyógymódok és gyógykezelések együttes alkalmazása. A wellness lényege, hogy a résztvevõk 

kipihenjék a mindennapi stresszt és fáradtságot, testük és szellemük is megnyugodjon, feltöltõdjön. 

Mivel leggyakrabban egy-egy szállodai kúra alkalmával veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, már 

hazánkban is egyre több szálloda kezeli kiemelten a wellness szolgáltatások körét. Ezért cégünk 

szintén fontosnak tartja a wellness-szolgáltatásokhoz szükséges termékek gyártását és forgalmazását.

Kiegészítõ termékek

Wellness termékek

Matracvédõ
Kétféle minõségben, többféle méretben.
Medisan: 95°C-on mosható
PVC: pvc és frottír oldalakkal

Iszaplepedõ
100% pamut, 150×200 cm
mokkabarna színben

Szauna lepedõ
100% pamut, 150×200 cm
világosbarna színben

Darázstörölközõ szaunába
100% pamut
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Memo-Relax párna

Egyesíti a hagyományos párna és a korszerû 

memory párna elõnyeit. Nem formatervezett, 

mégis rugalmas, így igazodik a fej formájához. 

Hosszabb élettartamú, mint a hagyományos 

párnák. Töltete apróra vágott memóriahab.

Mindazoknak, akik szeretnek nem magas párnán 

és/vagy hason fekve aludni. Csigolya- és 

gerincfájdalmakra ajánlott, mert egyenes 

gerincet biztosít alvás közben.

Alternatív párnák

ERGO Plus párna

A Naturtex által ergonómiai szempontok alapján 

fejlesztett U-alakú párna tökéletesen illeszkedik 

a nyak és a fej formájához mûszál töltetének 

köszönhetõen. Elõsegíti az egészséges és 

pihentetõ alvást. Hagyományos ágynemû-

huzattal használható. Háton alvóknak kifeje-

zetten ajánlott. Formatartó, formakövetõ 

poliészterszállal töltve.

Bármilyen szálláshelyen a vendég komfortérzetét és a szálláshely megítélését is lényegesen 

meghatározza az ott eltöltött alvás, hiszen fontos, hogy a vendég otthon érezze magát a szállodai 

környezetben is. Magát az alvást pedig jelentõsen befolyásolja a párna kialakítása és minõsége.

Egy szálloda vagy panzió a megrendelt ágynemûgarnitúrák mellé úgynevezett párna menü 

összeállítását is elkészítheti, így adott a vendégek számára a lehetõség, hogy az alapválasztékban 

megjelenõ párna mellett igényeiknek megfelelõen választhassanak a szálloda kiegészítõ 

párnaválasztékából.

Memory párna

A modern párnatechnológia révén kiválóan 

alkalmazkodik a test vonalához, csökkenti a 

testrészekre nehezedõ nyomást, megtartja a 

gerincet. Átlagostól eltérõ testalkatúaknak 

ajánlható, valamint mindazoknak, akik 

reumatikus és nyaki fájdalmakkal küszködnek.



Pehelypárna

Készítésekor a Naturtex különleges hõszigetelõ 

képességû tollat és pelyhet használ, mely 

könnyû, ugyanakkor kellemes meleget biztosít, 

fedõanyaga pedig sûrû szövésû, 100% pamut 

párnaangin, ezáltal garantáltan toll- és 

pehelybiztos. Azoknak lehet alternatíva, akik 

számára fontos, hogy a párna természetes 

anyagú töltettel rendelkezzen.

Feng Shui párna

A Feng Shui õsi kínai filozófia lényege a mindent 

átható Chi energia harmonikus áramoltatása a 

környezetünkben lévõ tárgyak elhelyez-

kedésének segítségével. A különleges Jin-Jang 

minta hozzájárul a harmonikus alváshoz és az 

intenzív éjszakai regenerálódáshoz. A párna 

kialakítása megfelel a Feng Shui alapelveinek. 

Toll és mûszál töltettel is készíthetõ.

Junior memory párna

Az egészséges gyermekkori gerincfejlõdés és 

testtartás célja ihlette a párna újszerû kialakítá-

sát. Különlegessége az állítható magasságában 

rejlik. Három memóriahab-réteget tartalmaz, 

melyek tetszõlegesen kivehetõek. Így csecsemõ-

kortól a kamaszkor eléréséig használható.

A gyermekbarát szálláshelyek gondolatvilágába 

tökéletesen illeszkedik, hitelessé teszi a 

szálláshely ezen filozófiáját.

Greenfirst® párna

A Greenfirst egy olyan, textilek kikészítéséhez 

használt felületkezelõ anyag, amely elõállítá-

sához kizárólag természetes anyagokat használ-

nak fel, így a vegyszerektõl és gyantától teljes 

mértékben mentes. Az ilyen módon kezelt 

termékek antibakteriális, bõrbarát és poratka-

taszító tulajdonsággal rendelkeznek.
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Fehér fürdõköntös
Gyermek és S-6XL méretek

Fehér kádkilépõ
Kétféle gramm/m2 
50×70 cm

Fehér papucs

Fehér bordûr nélküli törölközõ
70×140 cm
50×100 cm
30×50 cm

Frottír termékek



Reméljük, sikerült átfogó képet nyújtatunk  széles 
termékkínálatunkról. Termékeinkre az egyedi igényeknek 
megfelelõen adunk árajánlatot. 

Látogasson el a  www.naturtex.hu oldalra.
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Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft.

6728 Szeged, Cserje sor 2.

Ügyfélszolgálat: 06 40 820 920
(helyi tarifával hívható )kék szám

Fax: 06 62 464 005

Mobil: 06 30 670 3131

E-mail: kozulet@naturtex.hu

Web: www.naturtex.hu
Facebook: www.facebook.com/naturtex.szeged
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