


A Naturtex Magyarország piacvezetõ márkája paplan, párna és egyéb ágyfelszerelés 

terén. A cég hazai textilpiaci részesedése megközelíti a 35%-ot. Vevõihez igyekszik 

minél több csatornán keresztül eljutni, a szuper- és hipermarketektõl kezdve a 

közületeken át a független eladókig. A meghatározó hazai piaci szereplés ellenére a 

vállalat árbevétele mintegy 80%-át exporttevékenységébõl nyeri, termékeit a világ több 

mint 40 országába exportálja. A Naturtex termékei Európa szinte összes országában, 

valamint Ázsia és az amerikai kontinens országai mellett még Ausztráliában is 

megtalálhatóak. 

A cég három telephellyel rendelkezik. Az elsõ, központi egységben végzik a gyapjúval 

és mûszállal töltött termékek gyártását, illetve az ágynemûhuzatok készítését. A másik, 

Szegedhez közeli telephelye egyike  Közép-Európa legnagyobb tollfeldolgozó 

üzemeinek. Itt évente 1200 tonna pelyhet és tollat dolgoznak fel a legmagasabb 

minõségi követelmények figyelembevételével, melyek természetesen érvényesek az 

alapanyag-beszállítókra is. A cég hatékony minõségbiztosítási rendszerének 

köszönhetõen a felhasznált alapanyagok útja folyamatosan dokumentált, nyomon 

követhetõ és bármikor ellenõrizhetõ. A harmadik, egyben legmodernebb, 2009 óta 

mûködõ szegedi üzemben pedig számítógép-vezérelt, automata gépsorokkal évente 

több százezer tollal és pehellyel töltött terméket gyártanak. A magas technológiai 

színvonalnak, évtizedes hagyományoknak és a széles körû tapasztalati háttérnek 

köszönhetõen a vállalat által gyártott lakástextil termékek tökéletesen megfelelnek a 

legmagasabb minõségi elvárásoknak. A termékek sarokcímkéi fémjelzik mindazt, amit 

a cég képvisel, amit a Naturtex márka jelent: kiváló minõséget, hagyományt, 

folyamatos innovációt és környezetbarát gondolkodásmódot. 

A 

vállalkozás, amelyet 1989-ben 

alapítottak. A cég fõ profilja a tollal, 

pehellyel, gyapjúval, kasmírral, 

teveszõrrel, mûszállal, egyéb 

természetes és szintetikus anyaggal 

töltött paplanok, párnák gyártása és 

forgalmazása. Kínálata több mint 

700 különbözõ termékbõl áll.

Naturtex Kft. egy magyar családi 

A
Naturtexrõl 



A
Naturtex pehely titka

A közel ezer éves, szakértõ tenyésztési hagyományoknak 

köszönhetõen a magyar libafajták különleges genetikai 

állománya jött létre. Ennek eredményeképpen a magas 

minõségi elvárásokat támasztó nemzetközi piacokon is 

elismert és híres a magyar toll és pehely. A magyar libapehely 

hõszigetelõ képessége kiváló, így az ezzel töltött paplanok – 

bár igen könnyûek – rendkívül  melegek. A Naturtex Kft. 

kizárólag a legjobb minõségû magyar alapanyagokat 

használja fel  termékeiben.

A toll és pehely mosása és fertõtlenítése egyedi termálvizes 

technológia segítségével történik. A  32 °C meleg, kristálytiszta 

termálvíz felhasználása garantálja a töltet maximális 

tisztaságát. A gyártási folyamat végén a technológiában 

felhasznált vizet ivóvíz tisztaságú minõségben juttatják vissza a 

természetbe.

A Naturtex különleges termoolajos szárítási eljárást használ. A 

szokásos szárítási folyamathoz képest a termoolajos rendszer 

30 °C-kal magasabb, 135 °C-os hõmérsékleten mûködik. Ennek 

köszönhetõen a toll és pehely rendkívül tiszta, mivel szárítás 

során a bennük található baktériumok és gombák 99%-a 

elpusztul. A rövidebb szárítási folyamat a tollat és a pelyhet 

rugalmasabbá is teszi, a termékek élettartama nõ.

A Naturtex az Európai Tollszövetség ajánlásai alapján 

dolgozta ki  minõségbiztosítási rendszerét (NTIS), amelyben a 

felhasznált alapanyagok útja teljes körûen nyomon követhetõ 

és ellenõrizhetõ. A vállalat kizárólag vágóhídról származó 

tollat vásárol olyan megbízható és ellenõrzött partnerektõl, akik 

betartják az Európai Konvenció elõírásait a haszonállatok 

tartásának állatvédelmi szabályairól.

Drying machine

Double wall Thermo oil

Killing 99% of
all microbes

High-temperature
drying 135°C (275°F)



Pehely termékek



100%

fehér, magyar libapehely

Daria
100%

exclusive selyem

Könnyed elegancia 

Reneszánszát éli Európában a hernyóselyem, amelybõl a Daria termékcsalád 
tagjainak fedõanyaga készül. A selyem a legnemesebb alapanyag, amely 
magasfényû, kellemesen hûs tapintású. Rugalmassága kiváló, ezért kevésbé 
gyûrõdik. A pehelybiztos, selyem fedõanyagú Daria párnát és paplant magas 
minõségi elvárásoknak megfelelõ, magyar fehér libapehely töltettel, a XXI. század 
technológiájának felhasználásával készítjük. Cégünk csak válogatott, kiváló 

®
minõségû pelyhet használ. A NOMITE  technológiának köszönhetõen allergiás 
megbetegedésben szenvedõknek is megfelelõ választás.

A termékcsalád paplanjait kínáljuk 140x200 cm-es egyszemélyes méretben 600 g töltõsúllyal és 
200x220 cm-es, dupla méretben 940 g töltõsúllyal. Párnáinak mérete: 70x90 cm, 50x70 cm, 
40x50 cm. 

Könnyed elegancia 



100%

fehér, magyar libapehely

Dorit
50% selyem, 50% pamut

Dorit termékcsaládunk tagjainak fedõanyag-összetétele 50% pamut, 50% selyem. A 
monda szerint egy kínai császárnõ kb. 5000 évvel ezelõtt figyelte meg a 
selyemhernyó begubózását, majd legombolyította a szálat és szövetet készített 
belõle. Innen számítjuk a selyem textilipari megjelenését. Az exkluzív selyem 
alapanyag kiváló rugalmasságot, magas fényt és kellemes tapintást kölcsönöz 
használójának, a pamutszál pedig növeli a fedõanyag nedvszívó képességét, 
meghosszabbítja élettartamát. Töltete a Daria termékcsalád töltetével azonos, amely 
magas minõségi elvárásoknak megfelelõ, fehér, magyar libapehely.

A termékcsalád paplanjait kínáljuk 140x200 cm-es, egyszemélyes méretben 600 g töltõsúllyal 
és 200x220 cm-es, dupla méretben 940 g töltõsúllyal. Párnáinak mérete: 70x90 cm, 50x70 cm, 
40x50 cm. 

Tiszta természetesség



100%

fehér, magyar libapehely

Dena

100% pamut jacquard

Kényelem és letisztultság

A jacquard egy speciális szövõgépen készített anyag, amelybe a különbözõ 
mintákat szövik, nem pedig utólag nyomják. A bonyolult szövésmód miatt ez a 
magasfényû szövet elegánsabb, hosszabb élettartamú, ezáltal magasabb minõségû 
anyag keletkezik. A pehely biztos, jacquard fedõanyagú DENA párnát és paplant a 
Daria és Dorit termékcsaládokhoz hasonlóan fehér, magyar libapehely töltettel, a 
XXI. század technológiájának felhasználásával készítjük. Mosási és sterilizálási 
eljárásunk során speciális termálvizes technológiát alkalmazunk, amely minimális 
vegyszerhasználat mellett biztosítja a tökéletesen tiszta, rugalmas töltetet. 

A termékcsalád paplanjait kínáljuk 140x200 cm-es, egyszemélyes méretben 600 g töltõsúllyal 
és 200x220 cm-es, dupla méretben 940 g töltõsúllyal. Párnáinak mérete: 70x90 cm, 50x70 cm, 
40x50 cm.



Természetes szálas termékek



Kasmír
Fedõanyag: 100% pamutszatén

Paplan töltet:

70% kasmír, 30% gyapjú

Párnaborító: 100% kasmír

Párnamag:

100% poliésztergolyó

Könnyed csillogás

A kasmír – feldolgozott formában – a textilpiac egyik legjobb minõségû töltete. A 
Kasmír termékcsalád paplan-, valamint párnatöltetének felét a kasmír kecske alsó, 
apró szálas szõre adja. A rendkívül selymes tapintású kasmír igen értékes, hiszen 
csak bonyolult és idõigényes eljárással választható le a szõr felsõ, erõsebb részérõl. 

A kasmírgyapjú kiváló hõkiegyenlítõ tulajdonságú. A töltet másik felét a pikkelyes 
felületû gyapjúszálak alkotják, amelyek melegen tartók, jó nedvszívó képességûek, 
rugalmasak. A kevert töltetnek köszönhetõen a prémiumminõségû paplan télen 
meleg, míg a nyári idõszakban hûs érzetet nyújt. A 100% pamut fedõanyag pedig 
biztosítja a természetes, egészséges alvást. A Kasmír termékcsalád tagjait óvja a 
közvetlen napsugárzástól, mert a napfény komoly károsodást okozhat a gyapjúban!

A termékcsalád paplanjait kínáljuk 140x200 cm-es, egyszemélyes méretben 500 g és 1200 g 
töltõsúllyal, valamint 200x220 cm-es, dupla méretben 700 g és 1500 g töltõsúllyal. Párnáinak 
mérete: 70x90 cm, 50x70 cm, 40x50 cm.



Camel
Fedõanyag:

100% pamut perkál

Paplan töltet:

70% teveszõr 30% gyapjú

Párnaborító: 100% teveszõr

Párnamag: 100% poliésztergolyó

A textilpiac egyik legexkluzívabb töltete a teveszõr, amely – többek között - Tibetbõl 
és Mongóliából származik. 

A kétpúpú tevérõl kétrétegû szõr nyerhetõ: egy alsó, selymesebb, és egy felsõ, 
durvább és hosszabb szálú. Az utóbbiból kiváló minõségû fonal készül, azonban a 
termékek töltetét fõként az alsó, puhább szõr adja, így biztosítják paplanjaink és 
párnáink az egyedien puha tapintást, hûs érzetet és optimális ágyklímát. Ezen 
termékek tölteteként használt szálak rendkívül finomak, vastagságuk 17-19 mikron, 
tömegük akár 30%-áig pedig képesek nedvességet felvenni.

A termékcsalád paplanjait kínáljuk 140x200 cm-es, egyszemélyes méretben 500 g és 1200 g 
töltõsúllyal, valamint 200x220 cm-es, dupla méretben 700 g és 1500 g töltõsúllyal. Párnáinak 
méretei: 70x90 cm, 50x70 cm, 40x50 cm. 

Keleti luxus



Tencel Eco
®Fedõanyag: 100% Lyocell/Tencel

Paplantöltet:
®50% Lyocell/Tencel  50% poliészter

®Párnaborító: 100% Lyocell/Tencel

Párnamag: 100% poliésztergolyó

Fényesség és báj

A forradalmian új Tencel-Eco párna, valamint paplan az eukaliptuszfa 
feldolgozásából nyert Tencel szálból készült. Elõállítása a legmodernebb cellulóz-
szál technológiával történik. A szál kiváló nedvszívó képességgel rendelkezik: 
elszívja az alvás közben keletkezõ párát, így biztosítja a nyugodt és pihentetõ alvást. 
A Tencel szál baktériumtaszító képességû, gátolja a mikroorganizmusok 
elszaporodását, bõrbarát. A párna töltete 100% poliésztergolyó, amely biztosítja a 
tökéletes tartást. A puha és rugalmas párnák könnyedén felrázhatók, eredeti 
formájukat és minõségüket pedig rendszeres használat során is megõrzik. A 
magasfényû, elegáns paplan kevert töltete biztosítja a megfelelõ hõmérsékletet, így a 
pihentetõ alvást.

A termékcsalád paplanjait kínáljuk 140x200 cm-es, egyszemélyes méretben 500 g és 1200 g 
töltõsúllyal, valamint 200x220 cm-es, dupla méretben 630 g és 1300 g töltõsúllyal. Párnáinak 
méretei: 70x90 cm, 50x70 cm, 40x50 cm. 



Naturtex Kft.

6728 Szeged, Cserje sor 2. 

Telefon: +36 62 464 006

Fax: +36 62 464 005

E-mail: info@naturtex.hu

www.naturtex.hu 

www.facebook.com/naturtex.szeged
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