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Gumis lepedő

* Nyomdatechnológiai okokból a nyomtatott katalógus 
és a termékek között árnyalatnyi színeltérés előfordulhat. 
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40121 
Almazöld

80697 
Lime

40734 
Petrol

        21433 
Halványrózsaszín
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Babarózsaszín

2159 
Pink
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100088 
  Ekrü

200497 
Natúr
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Bézs
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Homok

6801 
Krém

60576 
Világosbarna

50363 
 Piros

50122 
Bordó

120354 
Sötétlila

120178 
Orgonalila

41512 
Lila

700273 
Türkiz

91423 
Világoskék

5923 
Farmerkék

5838 
Királykék

200316 
Citromsárga

200469 
Napsárga

300304 
Narancssárga

200310 
Halványsárga

1001 
Fehér

70373 
Pasztelszürke

110759 
Világosszürke

110757 
Sötétszürke
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Gumis lepedő

3* Nyomdatechnológiai okokból a nyomtatott katalógus 
és a termékek között árnyalatnyi színeltérés előfordulhat. 

• Kellemes tapintású
• Könnyen kezelhető
• Exkluzív minőség

Ajánljuk szállodák és családok számára egyaránt.
Rugalmas jersey anyagának köszönhetően egyszerűen 
és gyűrődések nélkül kifeszíthető a matracra.
A zavartalan alvás szempontjából fontos szerepe van. 

• az alvás során a helyén marad 
• védi a matracot

• 100% pamut, 135 g/m2
• 20-25 cm matracmagasságra

• 30 színben
• 3 méretben: 
  90-100 cmx200 cm
  140-160 cmx200 cm
  180-200 cmx200 cm

       

körgumi



kartaltex.hu

       

Matracvédő
       

Steppelt, kevertszálas 

4 * Nyomdatechnológiai okokból a nyomtatott katalógus 
és a termékek között árnyalatnyi színeltérés előfordulhat. 

Kevertszálas 
fekvő felület 
50 % pamut 
50 % polyester
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Steppelt, kevertszálas

       

Matracvédő

5* Nyomdatechnológiai okokból a nyomtatott katalógus 
és a termékek között árnyalatnyi színeltérés előfordulhat. 

Ajánljuk szállodák, kórházak, szociális intézmények
és családok számára egyaránt.
Kényelemes alvást biztosít.
Alkalmazásásval jelentősen megnövelheti 
a matrac élettartamát.

• kevertszálas fekvőfelület, 50% pamut - 50% polyester
• 4 db sarokgumival a matracra rögzíthető
• a matrac részeként használható, nem kell a lepedővel 
  együtt kimosni
• könnyen rögzíthető

• 4 méretben:
   90x200 cm
  140x200 cm
  160x200 cm
  180x200 cm



kartaltex.hu

       

Matracvédő

6 * Nyomdatechnológiai okokból a nyomtatott katalógus 
és a termékek között árnyalatnyi színeltérés előfordulhat. 

       

Vízhatlan, sarokgumis

poliuretán alsó rész

sarokgumi

pamut jersey fekvő felület

pamut frottír fekvő felület

poliuretán alsó rész

sarokgumi

pamut frottír 
sarokgumis

pamut jersey
sarokgumis
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Matracvédő

7* Nyomdatechnológiai okokból a nyomtatott katalógus 
és a termékek között árnyalatnyi színeltérés előfordulhat. 

       

Vízhatlan, sarokgumis

Ajánljuk szállodák, kórházak, szociális intézmények és
kisgyeremekes családok számára egyaránt.
A matracvédő távol tartja a szennyeződéseket. 
Alkalmazásásval jelentősen megnövelheti a matrac 
élettartamát. 

• a matrac részeként használható, 
  nem kell a lepedővel együtt kimosni
• könnyen tisztítható
• vízhatlan, ám légáteresztő, antibakteriális

• pamut frottír fekvő felület és poliuretán alsó rész 
  sarokgumis
• 6 méretben:
  90x200 cm
 100x200 cm
 140x200 cm
 160x200 cm
 180x200 cm
 200x200 cm

• pamut jersey fekvő felület és poliuretán alsó rész 
  sarokgumis
• 6 méretben:
  90x200 cm
 100x200 cm
 140x200 cm
 160x200 cm
 180x200 cm
 200x200 cm
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Matracvédő

8* Nyomdatechnológiai okokból a nyomtatott katalógus 
és a termékek között árnyalatnyi színeltérés előfordulhat.  

       

Vízhatlan, körgumis

sarokgumis

poliuretán alsó rész

pamut jersey fekvő felület

körgumi

pamut frottír 
körgumis

pamut jersey
körgumis

pamut frottír fekvő felület

körgumi

poliuretán alsó rész
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Matracvédő

9* Nyomdatechnológiai okokból a nyomtatott katalógus 
és a termékek között árnyalatnyi színeltérés előfordulhat. 

       

Vízhatlan, körgumis

Ajánljuk szállodák, kórházak, szociális intézmények és
kisgyeremekes családok számára egyaránt.
A matracvédő távol tartja a szennyeződéseket. 
Alkalmazásásval jelentősen megnövelheti a matrac 
élettartamát. 

• a matrac részeként használható, nem kell a lepedővel        
  együtt kimosni
• könnyen tisztítható
• vízhatlan, ám légáteresztő, antibakteriális

• pamut frottír fekvő felület és poliuretán alsó rész 
  körgumis
• 5 méretben:
  90x200 cm+30 cm
 100x200 cm+30 cm
 140x200 cm+30 cm
 160x200 cm+30 cm
 180x200 cm+30 cm

• pamut jersey  fekvő felület és poliuretán alsó rész 
  körgumis
• 5 méretben:
  90x200 cm+30 cm
 100x200 cm+30 cm
 140x200 cm+30 cm
 160x200 cm+30 cm
 180x200 cm+30 cm
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Lepedő

10* Nyomdatechnológiai okokból a nyomtatott katalógus 
és a termékek között árnyalatnyi színeltérés előfordulhat. 

Ajánljuk szállodák és családok számára egyaránt.
A matracot megóvja a baktériumoktól és  
a szennyeződésektől.

• 130 g/m2
• 50% pamut, 50% poliészter
• 7 méretben:
  150x240 cm
  180x240 cm
  220x240 cm
  220x280 cm
  240x240 cm
  260x240 cm
  260x280 cm

       

Kevertszálas 

Kevertsztálas felső
50% pamut, 
50% poliészter
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Lepedő

11* Nyomdatechnológiai okokból a nyomtatott katalógus 
és a termékek között árnyalatnyi színeltérés előfordulhat. 

Kevertsztálas felső
50% pamut, 
50% poliészter

Ajánljuk szállodák és családok számára egyaránt.
Pamut anyagának köszönhetően kényelmes és megfelelő alvást biztosít.
A matracot megóvja a baktériumoktól és  a szennyeződésektől.

• 140 g/m2
• 100% pamut
• 7 méretben:
  150x240 cm
  180x240 cm
  220x240 cm
  220x280 cm
  240x240 cm
  260x240 cm
  260x280 cm

Fehér gumis lepedő egyedi csomagolásban
és ömlesztett csomagolásban
• 135 g/m2
• 100% pamut
• 3 méretben:
    90-100cmx200 cm 
  140-160cmx200 cm
  180-200cmx200 cm 
 

       

Pamut

100% pamut

100% pamut



facebook.com/kartaltex
instagram.com/kartaltex

1037 Budapest, Bécsi út 267. Ipartelep
+36 1 951 3650, +36 20 258 3130

rendeles@kartaltex.hu
www.kartaltex.hu

Lakástextil nagykereskedés


