
BEMUTATKOZÓ



A NATURTEXRŐL

•■■ 100%-ban magyar, több mint 30 éves múlttal  

   rendelkező családi vállalkozás 

• 3 termelőüzem, 160 fős dolgozói létszám 

• 2,3 millió termék gyártása évente 

• Mintegy 35%-os hazai piaci részesedés 

• Export a világ több mint 40 országába 

• Közel 700 féle termék a kínálatban



1HOSPITAL HOTEL COLLEGE (HHC)

•■ A Naturtex Kft. Hospital Hotel College (HHC) üzletága a közületeknél (szállodák, panziók, 

   kollégiumok, szociális intézmények, stb.) felmerülő ágytextil-beszerzési igények kielégítésére 

   jött létre. 

• A választékban toll és pehely, valamint szintetikus anyaggal töltött paplanok és párnák, 

   ágyneműhuzatok, lepedők - többféle méretben és anyagösszetétellel -, valamint frottír törölközők 

   és fürdőköntösök is szerepelnek. Ez utóbbiak egyedi igények szerinti beszövéssel vagy hímzéssel is 

   készülhetnek. 

• Hazánkban egyre több szálloda kezeli kiemelten a wellness szolgáltatások körét, ezért a Naturtex® 

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

• Folyamatos garancia a megszokott, állandó minőségre -> az utánrendelések esetén fontos tényező. 

• Cél, hogy a partnerek visszatérő, elégedett megrendelővé váljanak.



2 ТЕRMÉKSZORTIMENTÜNK 
KÖZÜLETEK RÉSZÉRE

PAPLANOK ÉS PÁRNÁK FROTTÍR TERMÉKEK

Árajánlatkéréssel, tanácsadással, egyéb információval kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. 
 

Elérhetőségek: 
6728 Szeged, Cserje sor 9. 

+36 30 670 3131 
kozulet@naturtex.hu 

www.naturtex.hu

ÁGYNEMŰHUZATOK
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•■ MEGFELELŐ MAGASSÁG (speciális párnák 

   a különböző alvási pozíciókhoz) 

• FORMATARTÁS (egyenletes tölteteloszlás, 

   fellazíthatóság) 

• MOSHATÓSÁG (40°C, 60°C, 95°C 

   Levehető párnavédők alkalmazása) 

• KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK (nagypárna, 

   félpárna, kispárna, hengerpárna) 

• PÁRNAMENÜ igény esetén rendelhető 

   (memory anatómiai párnák)

PÁRNÁK A PIHENTETŐ ALVÁSÉRT: PAPLANOK A KOMFORTÉRZETÉRT:

• MEGFELELŐ MÉRET 

•■ MINŐSÉGI TÖLTET (Meleg, rugalmas, 

   páraelnyelő és lélegző mesterséges vagy 

   természetes szál) 

•■ KLÍMÁHOZ IGAZODÓ VASTAGSÁG 

•■ MOSHATÓSÁG 40°C, 60°C, 95°C 

• HOSSZÚ ÉLETTARTAM

SZÁLLODAI  TEXTÍLIÁK - 
PÁRNÁK ÉS PAPLANOK



KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK:

•■ Alapanyag (pamut, pamut- poliészter, 

    tencel, damaszt, perkália, jacquard, 

    krepp - fehér vagy színes) 

• Áthajtós varrás, egyedi hímzéssel, 

   angol széllel 

• Standard és egyedi méretek 

• Moshatóság 40°C, 60°C, 95°C 

• Könnyű vasalhatóság

SZÁLLODAI  TEXTÍLIÁK - 
ÁGYNEMŰHUZATOK, LEPEDŐK
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POLYSOFT TERMÉKCSALÁD 
Fedőanyaga: 100% polipropilén 

Töltete: 100% poliészter 

 
Párna méretek: 
40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm 
Párna töltősúlyok: 
280 g, 500 g, 800 g 
Paplan méret: 
140x200 cm 
Paplan töltősúlyok: 
600 g, 800 g, 1000 g

• Könnyen kezelhető, 40°C-on, mosógépben 

   mosható  

• A PolySoft termékcsalád tagjait - 

   alacsony árfekvésű termékként - főként 

   kollégiumoknak, panzióknak ajánljuk.

TÖLTÖTT TERMÉKEK



NO ALLERGY TERMÉKCSALÁD 
Fedőanyaga: 60% poliészter, 40% pamut 

Töltete: 100% poliészter 

 
Párna méretek (nem steppelt): 
40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm 
Párna töltősúlyok (nem steppelt): 
350 g, 600 g, 1200 g 
Párna méretek (steppelt): 
40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm 
Párna töltősúlyok (steppelt): 
300 g, 600 g, 1100 g 
Paplan méretek: 
130x185 cm, 140x200 cm 
Paplan töltősúlyok: 
600 g, 800 g, 900 g, 1000 g

• Klasszikus, olcsó árfekvésű termékcsalád 

• Higiénikus és rendkívüli komfortérzetet biztosít, 

   hiszen 40°C-on, mosógépben mosható. 

• A műszálas termékek ideálisak vendégfogadásra, 

   de jó választás allergiás betegségben szenvedőknek 

   is: a töltet nem okoz irritációt és nem enged teret az 

   ágynemű belsejében megtelepedő poratkáknak sem. 
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7TÖLTÖTT TERMÉKEK

MICROFIBER TERMÉKCSALÁD 
Fedőanyaga: 100% poliészter microfiber 

Töltete: 100% poliészter 

 
Párna méretek (steppelt): 
40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm 
Párna töltősúlyok (steppelt): 
280 g, 500 g, 800 g 
Paplan méret: 
140x200 cm 
Paplan töltősúlyok: 
400 g, 800 g

• Kellemes tapintású, rugalmas fedőanyagból 

   készült, extra könnyű, puha és meleg, 

   lágy komfortérzetű, alacsony árfekvésű 

   termékcsalád. 

• Higiénikus, 40°C-on, mosógépben mosható.



HOTELLUX CLASSIC TERMÉKCSALÁD 
Fedőanyaga: 60% pamut, 40% poliészter 

Töltete: 100% főzhető poliészter 

 
Párna méretek: 
40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm, 60x80 cm 
Párna töltősúlyok: 
300 g, 600 g, 800 g, 1000 g 
Paplan méret: 
140x200 cm 
Paplan töltősúlyok: 
600 g, 800 g, 1000 g 
Gyermekgarnitúra: 
90x130 cm + 40x50 cm (430 g + 70 g) 
PÁRNATOK (párna protektor) méretek: 
40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm 

8 TÖLTÖTT TERMÉKEK

• A termékcsalád a legmagasabb közületi igénybevétel céljára is 

   alkalmas. Gyakori mosás esetén is rendkívül formatartó. 

• A párnabelső 40°C-on, a paplan és a levehető steppelt párnatok 

   95°C-on főzőmosható. 

• A párnatok külön is rendelhető, párnabelsőt nem tartalmaz. 

   Húzózárral záródik.



9TÖLTÖTT TERMÉKEK

MŰSZÁLGOLYÓS PÁRNA 
Fedőanyaga: 60% pamut, 40% poliészter  

Töltete: 100% poliésztergolyó

• A higiénikus, habkönnyű műszálgolyó töltet 

   40°C-on történő, rendszeres mosás után is 

   megtartja eredeti formáját. 

• Körbeszegett, levarrt.

Párna méretek: 
40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm 
Párna töltősúlyok: 
300 g, 600 g, 1100 g
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11ÁGYNEMŰHUZATOK



12 ÁGYNEMŰHUZATOK



13LEPEDŐK



14 FROTTÍR TERMÉKEK



15FROTTÍR TERMÉKEK - WELLNESS



14 EGYÉB TERMÉKEK



•■ Nemzeti Külgazdasági Hivatal - Év exportőre díj■  

• Magyar Termék Nagydíj (Tulipán termékcsalád) 

• Év gyára 2016, Vevői elégedettség kategória - 

   I. helyezett 

• Nemzetgazdasági Miniszérium - Díj a sikeres 

   vállalkozásokért 

• K&H családi vállalatok kiválósági díj 2017 -  

   Sikeres hosszú távú stratégia kategória

DÍJAK, ELISMERÉSEK



Naturtex Kft.
H-6728 Szeged, Cserje sor 9.

Magyarország
Telefon: +36 30 670 3131

E-mail: kozulet@naturtex.hu

www.naturtex.hu


