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A Naturtex Kft. 100%-ban magyar, családi tulajdonú vállalkozás, amely immár 29 
éve biztosítja vásárlói számára a pihentető alvához legmegfelelőbb termékeket. 
Az induláskori 5 főből mára a hazai ágyneműiparban meghatározó szerepet 
betöltő vállalat lett, magyarországi lakástextilpiaci részesedése megközelíti a 

35%-ot, valamint a világ több mint 40 országába exportálnak.

TERMÉKEK
A Naturtex tollal és pehellyel, gyapjúval, valamint természetes anyagokkal és műszállal töltött 
termékeinek palettáját úgy alakították ki, hogy a legváltozatosabb minőségi igényeknek és 
az alvási szokásoknak megfelelően mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelőt. A 
szortiment jelentős részét a saját gyártású paplanok és párnák alkotják, de a mintegy 700-
féle termék között ágyneműhuzatok, ágytakarók, memória habból készült termékek és egyéb 
lakástextilek is megtalálhatók.
Az egyedi vásárlók országszerte közel 1000 értékesítési ponton, szaküzletekben, szuper- és 
hipermarketekben, barkácsáruházakban és egyes benzinkutakon is találkozhatnak a cég 
termékeivel.
Kifejezetten az intézményeknél (szállodák, panziók, kollégiumok, szociális intézmények, 
stb.) felmerülő ágytextilbeszerzési igények kielégítésére jött létre a Naturtex Kft. Hospital 
Hotel College (HHC) üzletága. A speciális, erre a célra összeállított terméklistában a közületi 
elvárásoknak megfelelő áruk találhatók. Magyarországon egyre több szálloda számára kiemelt 
jelentőséggel bírnak a wellness szolgáltatások, ezért a Naturtex az ezen szolgáltatásokhoz 
szükséges termékek gyártását és forgalmazását is maximálisan kielégíti.



A NATURTEX SZÁMOKBAN

100%-os magyar tulajdonú családi vállalkozás

3 termelőüzem

150 fős dolgozói létszám

700-féle termék a kínálatban

35%-os piaci részesedés

export több mint 40 országba

2,3 millió termék gyártása évente

ELISMERÉSEK
A Naturtex Kft. számos rangos elismerést tudhat 
magáénak. Külkereskedelmi tevékenységét 2013-
ban az Év exportőre díjjal jutalmazták, megbízható 
vállalkozásként pedig megkapta a Bisnode csoport 
AAA tanúsítványát. Elnyerte a nemzetgazdasági 
miniszter kezdeményezésére alapított „Díj a Sikeres 
Vállalkozásokért” címet, ezen kívül energiahatékony 
projektjei sikeres megvalósításáért az 
„Energiahatékony Vállalat” díjat, valamint az „Év 
gyára 2016” elismerő kitüntetést, 2017 év végén 
pedig a K&H családi vállalatok kiválósági díjat 
vehette át.
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POLYSOFT TERMÉKCSALÁD
Egyedi, nem szőtt fedőanyaga a Polysoft termékcsaládot 
a hagyományos fedőanyagú termékeknél jóval puhábbá, 
kellemesebb tapintásúvá teszi. A párnák és paplanok 
légiesen könnyűek és jó légáteresztő képességgel 
rendelkeznek.

Fedőanyag: fehér, 100% nem szőtt poliészter soft
Töltet: 100% üreges poliészterszál
 
Paplan:
Méret: 140x200 cm
Töltősúly: 400 g, 800 g

Párna:
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm
Töltősúly: 280 g, 500 g, 800 g

ANTIALLERGIA TERMÉKCSALÁD
A selymes tapintású, microfiber fedőanyagnak és 
antiatka kikészítéssel kezelt rugalmas poliészter szálnak 
köszönhetően igazán puha, kényelmes, ugyanakkor 
higiénikus termékcsalád.
Hatékony kiképzése révén védelmet nyújt mind a 
mikrobák, mind a poratkák ellen.

Fedőanyag: 100% poliészter microfiber
Töltet: 100% üreges poliészterszál mikroba- és poratka 
ellenes kikészítéssel
 
Paplan: 
Méret: 140x200 cm
Töltősúly: 400 g, 800 g

Párna:
Méretek: 40x50 cm, 70x90 cm
Töltősúly: 300 g, 900 g

A termékek szettként, nyári illetve téli garnitúrában 
vásárolhatók meg.

NATURTEX  BASIC
A poliészter-szállal töltött termékek a legkorszerűbb technológiával 
készülnek. A töltetnek számos előnye van, többek között az ezzel töltött 
ágyneműk alacsony hőfokon mosva is tisztán tarthatók, a töltet nem áll össze 
és a paplan formája sokáig megmarad. Az üreges szerkezetű és hullámosított 
szálak hőszigetelő képessége rendkívüli, mivel légzárvány kerül a szálakba, 

illetve a szálak közé.

A műszálas termékek ideálisak vendégfogadásra, hétvégi házakba, de jó 
választás allergiás betegségben szenvedőknek is: a töltet nem okoz irritációt 
és nem enged teret az ágynemű belsejében megtelepedő poratkáknak sem.

A termékek 40°C-on moshatók.

Termékcsaládok:
Polysoft termékcsalád

Antiallergia termékcsalád
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FAMÍLIA TERMÉKCSALÁD
A Família paplanok és párnák fedőanyaga, valamint 
töltetük is úgy lett kialakítva, hogy azok 40°C-on 
moshatók legyenek, és a többszöri mosást is kiállják.

Fedőanyag: 60% pamut, 40% poliészter
Töltet: 100% üreges poliészterszál

Paplan:
Méretek: 140x200 cm; 200x220 cm
Töltősúly: 400 g, 650 g, 1000 g, 1500

Párna:
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm 
Töltősúly: 300 g, 500 g, 900 g

A termékszortimentben gyermek garnitúra is szerepel.
Méret: 90x130 cm + 40x50 cm
Töltősúly: 430 g + 70 g

ALOE VERA TERMÉKCSALÁD
A selymes tapintású, microfiber fedőanyag aloe vera 
kivonattal kezelt. A termékek 40 fokon, mosógépben 
moshatók, könnyen kezelhetőek, formatartók.

Fedőanyag: Aloe Vera kikészítésű 100% poliészter 
microfiber
Töltet: 100% szilikonos poliészterszál

Paplan:
Méretek: 140x200 cm; 200x220 cm
Töltősúly: 400 g, 650 g, 1000 g, 1200 g, 1500 g,
400+800 g

Párna:
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm
Töltősúly: 300 g, 500 g, 900 g

NATURTEX  CLASSIC
Alapkategóriás, kedvező árú termékcsalád, ahol a műszálas termékek mellett 
tollas termékek is helyet kapnak. Valamennyi termék elkészítésénél az egyik 

legfontosabb szempont a hozzáadott érték.
Ebben a kategóriában megtalálható az Aloe Vera kivonattal kezelt termékcsalád, 
amely nyugtató és regeneráló tulajdonsága mellett allergiásoknak és érzékeny 
bőrűeknek kifejezetten ajánlott, de nagy népszerűségnek örvend a különleges 
német licenc alapján gyártott, 95 fokon mosható Medisan® termékcsalád is. 
Ez utóbbi kiválóan alkalmas egészségügyi, otthoni betegápolási, vagy magas 

fokú higiéniai körülményeket igénylő célokra.  
A tollas és félpehely termékek kiemelkedően jó hőszigetelő és légáteresztő 

képességgel rendelkeznek.

Termékcsaládok:
Família termékcsalád

Aloe Vera termékcsalád
Medisan® termékcsalád

Toll termékcsalád
Venezia termékcsalád
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TOLL TERMÉKCSALÁD
A toll töltet megfelelő tartást ad a párnának. A Naturtex® 
a toll és pehely mosási- és sterilizálási eljárása során 
speciális termálvizes technológiát alkalmaz. A megújuló 
energiákon alapuló technológiai fejlesztéseknek 
köszönhetően környezetkímélő, gazdaságos és 
költséghatékony módon dolgozzák fel a tollat és 
pelyhet. A NOMITE® technológia révén allergiás 
megbetegedésben szenvedőknek is megfelelő választás.

Fedőanyag: 100% fehér pamut angin
Töltet: 100% libatoll

Paplan:
Méret: 140x200 cm
Töltősúly: 800 g

Párna:
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm
Töltősúly: 350 g, 800 g, 1400 g

VENEZIA TERMÉKCSALÁD
A Venezia paplan – természetes pehelytartalmának 
köszönhetően – kiemelkedően jó hőszigetelő- és 
légáteresztő képességű.
Töltete speciálisan kifejlesztett pehely, valamint alternatív 
pehely keveréke. Az alternatív pehely részecskék javítják 
a természetes pehely kezelhetőségét, tisztíthatóságát.

Fedőanyag: 100% pamut pehelybiztos angin, kék 
paszpollal
Töltet: 50% libapehely, 50% Tech Down alternatív pehely

Paplan:
Méret: 140x200 cm
Töltősúly: 800 g

Párna:
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm
Töltősúly: 300 g, 700 g, 1300 g

MEDISAN® TERMÉKCSALÁD
A termékcsalád 95 fokon főzhető, mosógépben mosható. 
A párnák steppelt, cipzáras huzattal készülnek, így 
amikor mosásra kerül a sor, nem szükséges a teljes párnát 
mosógépbe helyezni, elegendő csupán a borítóját.
Egészségpénztárral elszámolható termékcsalád!

Fedőanyag: 60% pamut, 40% poliészter, a termék szélén 
egyedi szegővel
Töltet: 100% főzhető poliészterszál

Paplan:
Méretek: 140x200 cm; 140x220 cm, 200x220 cm
Töltősúly: 400 g, 650 g, 1000 g, 1500 g, 600+600 g

Párna:
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm
Töltősúly: 250 g, 400 g, 500 g, 750 g, 900 g, 1400 g

MEDISAN® MATRACVÉDŐ
A Medisan® matracvédő megóvja a matracot 
a szennyeződésektől, használatával jelentősen 
meghosszabbítható élettartama.
Medisan® matracvédőink 95°C-on moshatóak.
A steppelt matracvédő négy sarkán gumipánt van, így 
könnyen és gyorsan rögzíthető.

Fedőanyag: 60% pamut 40% poliészter
Töltet: 100% főzhető poliészterszál

Méretek: 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 
180x200 cm
Töltősúly: 300 g, 450 g, 530 g, 600 g
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NATURTEX  COLLECTION
A termékek elkészítésénél fő szempont a kifogástalan minőség. A kínálatban 
megtalálhatók a pamuttal, bambusszal, gyapjúval, tencellel és cell solution® 
szállal készült fedőanyagú és töltetű paplanok és párnák, de találkozhatnak 

tollas-pelyhes termékekkel is.
Ezen kategória 2016-ban került a Naturtex szortimentjébe, kiváló minősége 
mellett elegáns csomagolást és 100%-ig európai beszerzésű alapanyagokat 

biztosítanak minden vásárló részére.

Termékcsaládok:
Atka Stop® antiallergén termékcsalád

Clima Control® termékcsalád
Szatén-pamut termékcsalád

Bamboo termékcsalád
Szatén-gyapjú termékcsalád

Tencel termékcsalád
Félpehely termékcsalád

Tulipán termékcsalád

CLIMA CONTROL TERMÉKCSALÁD
A cell solution® szál a textilipar egy új és forradalmi 
fejlesztése. A különleges alvásélményt nyújtó, a modern 
technika vívmányait felhasználó Clima Control paplan 
három fronton segíti a pihentető alvást: intelligens 
hőmérsékletszabályozás, fejlett technológia, kiemelkedő 
teljesítmény a mindennapi kényelemhez.

Paplan:
Fedőanyag: 100% poliészter-microfiber
Töltet: 50% cell solution® szál, 50% poliészter
Méret: 140x200 cm
Töltősúly: 400 g, 800 g

Párna:
Fedőanyag: 100% poliészter-microfiber
Borító: 50% cell solution® szál, 50% poliészter
Mag: 100% poliészter
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm
Töltősúly: 300 g, 500 g, 1200 g

ATKA STOP® ANTIALLERGÉN TERMÉKCSALÁD
Az Atka Stop® paplanok és párnák biztonságos és 
hatékony kiképzésük révén védelmet nyújtanak mind a 
mikrobák, mind a poratkák ellen. A termékeket különösen 
ajánljuk kisgyermekes családoknak és házipor-atkára 
allergiás gyermekeknek.

Paplan:
Fedőanyag: 100% pamut
Töltet: 100% üreges poliészterszál mikroba- és poratka 
ellenes kikészítéssel
Méretek: 140x200 cm, 200x220 cm
Töltősúly: 400 g, 650 g, 800 g, 1500 g

Párna:
Fedőanyag: 100% pamut
Borító: 100% üreges poliészterszál mikroba és poratka 
ellenes kikészítéssel
Mag: 100% poliészter
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm
Töltősúly: 300 g, 500 g, 1200 g

Az Atka Stop® termékszortimentben gyermekgarnitúra 
is szerepel.
Méret: 90x130 cm + 40x50 cm
Töltősúly: 430 g +70 g
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SZATÉN-GYAPJÚ TERMÉKCSALÁD
Elegáns megjelenésű, magas minőségű, puha tapintású, 
bőrbarát termék. A gyapjú töltet kiváló klimatizáló hatású, 
melegben a test hűtését biztosítja, hűvösebb időben 
pedig az egyenletes testhőmérsékletről gondoskodik.

Paplan:
Fedőanyag: 100% pamut-szatén
Töltet: 100% gyapjú
Méretek: 140x200 cm; 200x220 cm
Töltősúly: 1200g, 1500 g

Párna:
Fedőanyag: 100% pamut-szatén
Borító: 100% gyapjú
Mag: 100% poliészter
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm
Töltősúly: 300 g, 500 g, 1200 g

TENCEL TERMÉKCSALÁD
A Tencel paplan és párna a forradalmian új, tencel szállal 
átszőtt fedőanyaggal készül. A tencel az eukaliptusz fából 
készült fonal, amely levegős szerkezetének köszönhetően 
a termék kiválóan szellőzik. Baktériumtaszító képességű, 
gátolja a mikroorganizmusok elszaporodását, bőrbarát. 
Magas fényű, elegáns paplan. A párnahuzat steppelt, 
cipzáras, ennek köszönhetően a töltet mennyisége 
állítható, a párna magassága egyénre szabható.

Paplan:
Fedőanyag: 100% Tencel-Lyocell szatén
Töltet: 50% tencel, 50% poliészter
Méretek: 140x200 cm; 200x220 cm
Töltősúly: 600 g, 1000g, 1200 g

Párna:
Fedőanyag: 100% Tencel-Lyocell szatén  
Borító: 100% tencel
Mag: 100% poliésztergolyó
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm
Töltősúly: 300 g, 700 g, 1200 g

SZATÉN-PAMUT TERMÉKCSALÁD
Elegáns megjelenésű, magas minőségű, 100% 
természetes alapanyagból készült, selymes fényű, 
bőrbarát termék. Magas nedvszívó képességének 
köszönhetően kiváló a forró nyári éjszakákra.

Paplan:
Fedőanyag: 100% pamut-szatén
Töltet: 100% pamut
Méretek: 140x200 cm, 200x220 cm
Töltősúly: 600 g, 1000 g, 1500 g

Párna:
Fedőanyag: 100% pamut-szatén
Borító: 100% pamut
Mag: 100% poliészter
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm
Töltősúly: 300 g, 500 g, 1200 g

BAMBOO TERMÉKCSALÁD
A megőrölt bambusz szálakat tartalmazó fedőanyag 
selymes tapintású, hűs érzetet biztosít. Nem irritál, a 
legérzékenyebb bőrűek is bátran érintkezhetnek vele. 
A párnahuzat steppelt, cipzáras, ennek köszönhetően a 
töltet mennyisége állítható, a párna magassága egyénre 
szabható.

Paplan:
Fedőanyag: 50% bambusz, 50% pamut
Töltet: 100% bambusz
Méretek: 140x200 cm; 200x220 cm
Töltősúly: 600 g, 1200g, 1500 g

Párna:
Fedőanyag: 50% bambusz, 50% pamut   
Borító: 100% bambusz
Mag: 100% poliésztergolyó
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm
Töltősúly: 300 g, 500 g, 1200 g
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FÉLPEHELY TERMÉKCSALÁD
100% természetes alapanyagokból készült termék, töltete kiváló minőségű 
magyar pehely és toll keveréke. A NOMITE® technológia révén allergiás 

megbetegedésben szenvedőknek is megfelelő választás!
Szakszerű tisztítást igénylő termék.

Paplan:
Fedőanyag: 100% pamut angin bézs szatén paszpollal

Töltet: 50% libapehely, 50% libatoll
Méretek: 140x200 cm; 200x220 cm

Töltősúly: 400 g, 800g, 1300 g

Párna:
Fedőanyag: 100% pamut angin bézs szatén paszpollal

Töltet: 70% libatoll, 30% libapehely
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm

Töltősúly: 300 g, 700 g, 1300 g

TULIPÁN TERMÉKCSALÁD
Prémium minőségű, Magyar Termék Nagydíjas termékcsalád, puha, tiszta 
pamut fedőanyaggal és a legjobb minőségű, fehér magyar libapehely-töltettel 

készül. Magas melegségi fokozatú, így téli időszakra kifejezetten ajánlott.
Szakszerű tisztítást igénylő termék.

Paplan:
Fedőanyag: 100% pamut (szatén) pehelybiztos angin

Töltet: 100% libapehely
Méretek: 140x200 cm; 200x220 cm

Töltősúly: 400 g, 650 g, 800g, 1300 g

Párna:
Fedőanyag: 100% pamut (szatén) pehelybiztos angin

Töltet: 100% libapehely
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm

Töltősúly: 200 g, 500 g, 800 g

3 kamrás párna:
Fedőanyag: 100% pamut (szatén) pehelybiztos angin

Töltet: libatoll és libapehely
Méretek: 40x50 cm, 50x70 cm, 70x90 cm

Töltősúly: 30+30+250 g; 60+60+500 g; 100+100+900 g

A belső, tollas mag tökéletes tartást, a két külső pelyhes réteg pedig rendkívüli puhaságot biztosít.
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NATURTEX  MEMORY
A memory szivacsot – más néven viszkoelasztikus poliuretán habot – a ’60-
as években a NASA tudósai fejlesztették ki. Az ún. emlékező hab az 1990-
es években terjedt el szélesebb körben, ekkor már az egészségügyben és a 

háztartásokban is használták. 
A memory szivacs sűrűsége lényegesen magasabb a hagyományos 
szivacsokénál, ezáltal a memóriahabból készült párnák minden használat 
után visszanyerik eredeti formájukat. Nagymértékű nyomáskiegyenlítő 
tulajdonságuknak és az ortopédiailag is megfelelő kényelmes formájuknak 
köszönhetően tökéletesen alátámasztják a nyakcsigolyát, így tehermentesítik 
a hátgerincet, felveszik a test vonalát, optimális helyzetben tartják a nyakat, a 

vállat és a gerincet, így biztosítva a nyugodt pihenést.
Egészségpénztárral elszámolható termékcsalád!

Memory párnák:
Memory Aloe Vera párna

Memory AirPlus párna
Memory Bamboo párna
Memory 4 évszak párna

Memory Junior párna
Memory nyakpárna
Memory hátpárna

MEMORY AIRPLUS PÁRNA
A Naturtex által kifejlesztett 3D lélegző anyag 
kiváló légáteresztő képességgel rendelkezik. Az új 
formatervezésű Air Plus párna vonalai követik a váll és 
a nyak formáit, így minden alvási pozícióban tökéletes 
kényelmet biztosít. 40°C-on mosható, levehető huzattal.

Fedőanyaga: poliészter-jersey, zöld paszpollal és 3D 
AirMesh betéttel
Töltete: viszkoelasztikus poliuretán hab (memória hab)
Mérete: 52x32x11,5 cm

MEMORY ALOE VERA PÁRNA
Kiválóan alkalmazkodik a test vonalához, csökkenti az 
egyes testrészekre nehezedő nyomást.  Megtartja a 
gerincet, rendkívüli kényelmet biztosít alvás közben. 
A hozzá tartozó huzat aloe vera kikészítésű, 40°C-on 
mosható. A növény zselés leveleinek kivonata számos 
vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, amelyek jótékony 
hatásúak a bőrre. 

Fedőanyaga: poliészter-jersey, aloe vera kikészítéssel
Töltete: viszkoelasztikus poliuretán hab (memória hab)
Mérete: 50x30x10/7 cm
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MEMORY BAMBOO PÁRNA
A párna huzata természetes bambuszszálak beszövésével 
készül. A termék kialakítása a hagyományos párnaformát 
idézi, ötvözve a modern ergonómiai igényekkel.
A bambusz szálakat tartalmazó huzat selymes tapintású, 
hűs érzetet nyújt.  A bambusz magas nedvességfelvevő- 
és leadó képessége miatt kellemesen száraz alvást 
biztosít.
A párna egyedi kialakításának köszönhetően minden 
alvási pozícióban optimális kényelmet nyújt.  40°C-on 
mosható, levehető huzattal.

Fedőanyaga: poliészter-jersey, bambusz szál beszövéssel
Töltete: viszkoelasztikus poliuretán hab (memória hab)
Mérete: 60x40x14 cm

MEMORY 4 ÉVSZAK PÁRNA
A 4 évszak memory párna töltete alkalmazkodik a test 
vonalához, csökkenti az egyes testrészekre nehezedő 
nyomást. Megtartja a gerincet, rendkívüli kényelmet 
biztosít alvás közben.
A párna két oldala más és más évszakban használható. 
Az egyik fele, a hűsítő TechnoGel réteg és SpendMesh 
huzatnak köszönhetően a meleg nyári éjszakákra, míg 
a puha, meleg WarmDream huzat a hűvös őszi/téli 
éjszakákra tökéletes választás. 
40°C-on mosható, levehető huzattal.

Fedőanyaga: poliészter-jersey, két oldalán különböző 
évszaknak megfelelő kialakítással
Töltete: viszkoelasztikus poliuretán hab (memória hab) 
beépített gél réteggel
Mérete: 60x40x13 cm

MEMORY JUNIOR PÁRNA
A speciálisan kialakított, háromrétegű, állítható 
magasságú párna kifejezetten a növésben lévő 
gyermekek igényeinek figyelembevételével készült. Már 
fél éves kortól kezdve elősegíti az egészséges testtartás 
kialakulását. Ahogyan a gyermek nő, használjon egyre 
több réteget, hogy a fej- és gerinc optimális alátámasztást 
kapjon. 
40°C-on mosható, levehető huzattal.

Fedőanyaga: poliészter-jersey
Töltete: viszkoelasztikus poliuretán hab (memória hab)
Mérete: 40x26x8,8/6 cm

MEMORY NYAKPÁRNA
A termék kényelmesebbé és pihentetőbbé teszi akár a 
hosszú utazást, akár az esti tévénézést. Az ergonomikus 
kialakításnak köszönhetően optimálisan alátámasztja 
a nyaki csigolyákat, így nem engedi, hogy nyaka vagy 
vállai megfájduljanak. Válassza a kényelmet önmagának, 
családjának vagy barátainak!
40°C-on mosható, levehető huzattal.

Fedőanyaga: 3D AirMesh poliészter-jersey
Töltete: viszkoelasztikus poliuretán hab (memória hab)
Mérete: 33x30x10,5 cm

MEMORY HÁTPÁRNA
A memóriahab töltet természetes szögben tartja a 
hátcsigolyákat, ezért kiválóan alátámasztja a hátat és 
a derekat. A hátpárna segítségével külön odafigyelés 
nélkül őrizhető meg a megfelelő testtartás, így 
elkerülhető a vállak és a hát fájdalmáért felelős, görnyedt 
testhelyzet kialakulása. A gumipánt segítségével a 
hátpárna könnyen rögzíthető bármilyen irodai székhez 
vagy az autó üléséhez.
40°C-on mosható, levehető huzattal.

Fedőanyaga: 3D AirMesh poliészter-jersey, zöld 
paszpollal
Töltete: viszkoelasztikus poliuretán hab (memória hab)
Mérete: 41,5x36x3/8,5 cm
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FEDŐMATRACOK
A memory 5 zónás fedőmatrac a test különböző zónáit eltérő keménységgel támasztja 
alá. Megújítja és komfortosabbá teszi a meglévő matracot, meghosszabbítja annak 

élettartamát.
A termék oldalán található, a Naturtex által kifejlesztett AirPlus-rendszer segítségével 
kialakított 3D lélegző anyag kiváló légáteresztő-képességgel rendelkezik, így az alvást 

egyszerre teszi frissítővé és pihentetővé.
A huzat 40°C-on mosható.

Fedőanyaga: 100% poliészter jersey
Töltete: viszkoelasztikus poliuretán hab

Csomagolás: vákumozva + doboz

Méretek:
90×200x3,8 cm*
140×200x3,8 cm
160×200x3,8 cm

*2 db 90x200 cm fedőmatrac összecipzárazásával érhető el a 180x200 cm méret

3D 5 ZÓNÁS MEMORY MATRAC
Fedőanyag: 100% poliészter jersey
Töltet: 100% viszkoelasztikus poliuretán hab + hideghab
Matrac felső réteg: 5 cm viszkoelasztikus poliuretán hab 
Matrac alsó réteg: 16 cm hideg habszivacs
Csomagolás: vákumozva + doboz
Csak a huzat mosható!

Méretek:
90x200 cm
160x200 cm

BAMBOO MEMORY MATRAC
Fedőanyag: 100% poliészter bambusz szál beszövéssel
Töltet: 100% viszkoelasztikus poliuretán hab + hideghab
Matrac felső réteg: 3 cm viszkoelasztikus poliuretán hab 
Matrac alsó réteg: 13 cm hideg habszivacs
Csomagolás: vákumozva + doboz
Csak a huzat mosható!

Méretek:
90x200 cm
60x200 cm
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NATURTEX  HOME TEXTILES
A Naturtex termékei között megtalálhatók egyéb, otthonunkat díszítő és 
kényelmesebbé tévő textíliák is. A kínálatban törölközők, ágyneműhuzat 
garnitúrák, ágytakarók és díszpárnák, lepedők és plédek is szerepelnek. Ezek 
mellett a Naturtex külön figyelmet szentel a legkisebbekre is: bébiknek és 
gyermekeknek is találhatunk termékeket, hogy kényelmesen aludhassanak 

és egy nyugodt éjszaka után jókedvűen ébredjenek.

A teljes kínálatot keresse a www.naturtex.hu oldalon

PLÉDEK
A hideg téli estéken, szabadtéri programok idejére 
vagy utazáshoz kellemes meleget és puhaságot 
biztosítanak változatos pamut plédjeink. Széles szín- és 
mintaválasztékunkból minden korosztály megtalálja a 
számára megfelelőt.

Anyag: 60% pamut, 40% akril
Méretek: 150x200 cm; 200x220 cm
Moshatóság: 30°C

JERSEY GUMIS LEPEDŐK
100% elasztikus pamut jersey anyagú, körben gumis 
lepedőinket széles méret- és színválasztékban kínáljuk. 
Speciális sarokkialakítása könnyen illeszkedik a matrac 
éleihez.
Minősége, anyagvastagsága az átlagosnál magasabb, így 
kifejezetten hosszú élettartamú, vasalást nem igényel, 
színtartó, nem bolyhosodik.
Méretek:
70x140 cm
80-100x200 cm
40-160x200 cm
180-200x200 cm

A teljes kínálatot keresse a www.naturtex.hu oldalon

TÖRÖLKÖZŐK
Élénk színű, bambuszszál alapanyagú törölközőink 
extra nedvszívó képességgel bírnak és egyedülálló 
természetességet biztosítanak, széles színválasztékban, 
többféle méretben kaphatók.

Anyag: 60% bambusz 40% pamut
Méretek: 50x100 cm, 70x140 cm
Moshatóság: 40°C

A teljes kínálatot keresse a www.naturtex.hu oldalon
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ÁGYNEMŰHUZATOK
A 2-3-5 részes ágyneműgarnitúrák széles anyag- és színválasztékát kínáljuk, így valamennyi 
korosztály megtalálhatja az ízlésvilágának megfelelőt. A termékek pamut, pamut-szatén és 
krepp anyagból készülnek.  Rendkívül elegáns, angol szélű technológiával varrt változatban 

is elérhetőek.

Méretek:
140x200 cm + 50x70 cm

140x200 cm + 70x90 cm + 40x50 cm
200x220 cm + 2x70x90 cm + 2x40x50 cm

A teljes kínálatot keresse a www.naturtex.hu oldalon

A teljes kínálatot keresse a www.naturtex.hu oldalon

ÁGYTAKARÓK
A hálószoba dísze lehet egy jól megválasztott, 
különleges ágytakaró. Különböző alapanyagú, színű és 
méretű ágytakarókat gyártunk és forgalmazunk, melyek 
között mindenki megtalálja a maga ízléséhez közelálló 
darabot. A termékek kiválasztásánál vegyük figyelembe 
a hálószoba alapszíneit.

Méretek:
140x200 cm
235x250 cm

A teljes kínálatot keresse a www.naturtex.hu oldalon

DÍSZPÁRNÁK
Díszpárnáink vidám, elegáns és letisztult színekben 
kaphatók, amelyek örömtelibbé és meghittebbé tehetik 
a mindennapokat. Ajánljuk hasonló színű kiegészítők 
mellé, hogy összhangja teljessé varázsolja lakását.

Méretek:
40x50 cm
50x50 cm
60x60 cm
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BÉBI- ÉS GYERMEKVILÁG
Egy kisgyermek életének különösen meghatározó része az alvás, ezért nagyon fontos, 
hogy kellő körültekintéssel válasszuk ki az ágyneműt. Minden szülő számára fontos, 
hogy gyermeke egy nyugodt éjszaka után jókedvűen ébredjen, ágyneműje komfortos, 

könnyen mosható, higiénikusan kezelhető legyen.
Bébi- és gyermekgarnitúrák, színes ágyneműhuzatok, lepedők, szóló-, valamint 

plüssfigurával forgalmazott plédek is szerepelnek a termékskálán.
A teljes kínálatot keresse a www.naturtex.hu oldalon
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A NATURTEX  ELISMERÉSEI
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