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ארטקס. בגלל האיכות
על  שמירה  תוך  ביותר  האיכותיים  החומרים  מן  מיוצרים  שלנו  המוצרים 
סטנדרט גבוה. אצלינו תמצאו כריות, מגבות, שמיכות, ומצעי מיטה הטובים 

ביותר.

ארטקס. בגלל השירות
שירות טוב הוא המוטו שלנו. אנו קשובים תמיד לצורכי הלקוחות ומשתדלים 
לספק להם את מבוקשם, ולכן בין לקוחותינו תמצאו בתי מלון, בתי הארחה, 

בתי אבות, וצימרים.

ארטקס. בגלל הזמינות
הזמינות, היעילות והאספקה, הפכו מזמן לשם נרדף לארטקס. אנו מספקים 

מענה מידי לכל לקוח. 

ארטקס. בגלל המחיר
אנו דוגלים במוצר טוב ואיכותי ובמחיר טוב לא פחות. לכן המחירים שלנו, 

כמו המוצרים, הם ללא תחרות.





R.TEX ארטקס

הערותהרכבמידהמוצרקטגוריה

 כלי מיטה
 - מודפס מדוגם

וחלק

בד איכותי50/70ציפית לכרית
 50% כותנה 50% פוליאסטר 144 חוט
הדפסה עמידה שלא יורדת בכביסות

מייצרים כל מידה 
/ צבע לפי הזמנת 

הלקוח
150/200ציפה לשמיכה כפתור

90/200/20סדין גומי

150/240סדין שטוח

דגם 1101 - כלנית  



5

דגם 303 - אפור פסים ופרחים



R.TEX ארטקס

הערותהרכבמידהמוצרקטגוריה

 כלי מיטה
 - מודפס מדוגם

וחלק

בד איכותי50/70ציפית לכרית
50% כותנה 50% פוליאסטר

144 חוט כביס הדפסה עמידה 
שלא יורדת בכביסות

מייצרים כל מידה 
/ צבע לפי הזמנת 

הלקוח
150/200ציפה לשמיכה כפתור

90/200/20סדין גומי

150/240סדין שטוח

דגם 101 - ריבועים כחול אדום



7 מצעים  \\

דגם 808 - פרחים סלומון



R.TEX ארטקס

הערותהרכבמידהמוצרקטגוריה

 כלי מיטה
 - מודפס מדוגם

וחלק

בד איכותי50/70ציפית לכרית
50% כותנה 50% פוליאסטר

144 חוט כביס הדפסה עמידה 
שלא יורדת בכביסות

מייצרים כל מידה 
/ צבע לפי הזמנת 

הלקוח
150/200ציפה לשמיכה כפתור

90/200/20סדין גומי

150/240סדין שטוח

דגם 909 - מעויין כחול



9 מצעים  \\

דגם 606 - מלכותי



R.TEX ארטקס

הערותהרכבמידהמוצרקטגוריה

 כלי מיטה
 - מודפס מדוגם

וחלק

בד איכותי50/70ציפית לכרית
50% כותנה 50% פוליאסטר

144 חוט כביס הדפסה עמידה 
שלא יורדת בכביסות

מייצרים כל מידה 
/ צבע לפי הזמנת 

הלקוח
150/200ציפה לשמיכה כפתור

90/200/20סדין גומי

150/240סדין שטוח

דגם 707 - מעויין סגול



11 מצעים  \\

דגם 505 - גיאומטרי כחול



R.TEX ארטקס

הערותהרכבמידהמוצרקטגוריה

 כלי מיטה
 - מודפס מדוגם

וחלק

בד איכותי50/70ציפית לכרית
50% כותנה 50% פוליאסטר

144 חוט כביס הדפסה עמידה 
שלא יורדת בכביסות

מייצרים כל מידה 
/ צבע לפי הזמנת 

הלקוח
150/200ציפה לשמיכה כפתור

90/200/20סדין גומי

150/240סדין שטוח

דגם 202 - פרחים אדום תכלת 



13 מצעים  \\

דגם 1404 - פרח כתום



R.TEX ארטקס

ניתן להזמין סדינים בגוונים אלו:

בד דגם חלק 50% כותנה 50% פוליאסטר בצבעים האלה

9. כחול נייבי8. בורדו7. אפור6. פוקסיה5. מעושן4. טורקיז3. סגול לילך2. בז'1. שמנת

דגם 1202 - משושים

דגם 1303 - תכלת_אפור פסים



15 מצעים  \\

דגם 404 - גיאומטרי חום



R.TEX ארטקס

הערותהרכבמידהמוצרקטגוריה

בד חיצוני150/200שמיכה הולופייבר קיץשמיכות
50% כותנה 50% פוליאסטר 

/ סאטן לבן / מודפס

מייצרים כל מידה 
/ צבע לפי הזמנת 

הלקוח
150/200שמיכה הולופייבר רב עונתי

150/200שמיכה הולופייבר חורף

צבע: כחול / חוםמשקל 1.200 ק"ג150/200שמיכת צמר



17 שמיכות  \\

שמיכת קיץ יחיד במילוי 100 גרם למ"ר הולופייבר סינטטי עם תפירה ע"ג השמיכה לפיזור 
אחיד של החומר

בד חיצוני 50% כותנה 50% פוליאסטרסוג בד

150/200מידה

לבן/צבעוניצבעים

שמיכת קיץ יחיד 100 ג' למ"ר

שמיכת פוך יחיד 300 ג' למ"ר
שמיכת פוך יחיד במילוי הולופייבר סינטטי עם תפירה ע"ג השמיכה לפיזור אחיד של 

החומר. מוגדרת כשמיכת מעבר בין עונות. בד חיצוני 50% כותנה 50% פוליאסטר

בד חיצוני 50% כותנה 50% פוליאסטרסוג בד

150/200מידה

לבן/צבעוניצבעים

שמיכת חורף פוך יחיד 400 ג' למ"ר
שמיכת חורף יחיד פוך עם מילוי 400 גרם למ"ר הולופייבר סינטטי. עם תפירה ע"ג 

השמיכה לפיזור אחיד של החומר

בד חיצוני 50% כותנה 50% פוליאסטרסוג בד

150/200מידה

לבן/צבעוניצבעים



R.TEX ארטקס

מילויהרכבמידהמוצרקטגוריה

מילוי הולופייבר אל אלרגי 700 ג'בד חיצוני 50% כותנה 50% פוליאסטר / סאטן לבן50/70כרית סטנדרטכריות

מילוי הולופייבר אל אלרגי 700 ג'בד חיצוני 100% כותנה סרוקה 260 חוט50/70כרית פס-פול

מילוי הולופייבר אל אלרגי 500 ג'בד חיצוני PU עמיד לנוזלים ניתן לנקות בקלות ע"י ניגוב45/65כרי אנטיבקטריאלית

כרית 
שינה



19 כריות שינה  \\

כרית שינה איכותית במילוי 700 גרם הולופייבר סינטטי - אל אלרגי

50/70מידה

לבן/צבעוניצבעים

כרית שינה 700 ג'

כרית אנטיבקטריאלית הולופייבר אל אלרגטי 500 גרם בד חיצוני עמיד לנוזלים, ניתן 
לניקוי בקלות על ידי ניגוב

45/65מידה

כרית אנטיבקטריאלית 500 ג' 

כרית איכותית ביותר במילוי הולופייבר סינטטי בעלת תמיכה לחומר הפנימי ומעניקה 
נוחות מקסימלית, בד חיצוני עבה 100% כותנה סרוקה

50/70מידה

לבןצבעים

כרית שינה איכותית 700 ג' פס-פול 



R.TEX ארטקס

סגירההרכבמידהמוצרקטגוריה

מגיני מזרן 
/ כרית

סגירת רוכסןבד PVC אינו חדיר נוזלים + שכבת מגבת לנוחות50/70מגן כרית PVC + מגבת

סגירת רוכסןבד חיצוני סאטן ומילוי פנימי 100 ג' למ"ר לשכבת נוחות והגנה50/70מגן כרית ריפודית

עוטף את המזרןבד PVC אינו חדיר נוזלים + שכבת מגבת לנוחות90/200/20מגן מזרן PVC + מגבת

PVC עוטף את המזרן90/200/20מגן מזרן

מגן לכרית מיוצר מ100% ניילון עם שכבת מגבת למגע רך ונעים

50/70מידה

לבןצבעים

רוכסןסגירה

PVC מגן לכרית

מגן לכרית P.V.C. עם שכבת מגבת

מיוצר מ100% ניילון עם שכבת מגבת למגע רך ונעים

50/70מידה

לבן/צבעוניצבעים

רוכסןסגירה

מגן לכרית בד חיצוני סאטן ומילוי פנימי 100 ג' למ"ר לשכבת 
נוחות והגנה 

50/70מידה

רוכסןסגירה

מגן לכרית "רפודית" דו-צדדית



21 מגן כרית ומזרון  \\

סגירההרכבמידהמוצר

בד עליון נעים למגע, בד תחתון PVC אינו חדיר אטום לחלוטין80/90-80/120פרוטקטור מרופדמגן פרוטקטור

סגירה תיקתק /קשירהבד עליון נעים למגע, בד תחתון PVC אינו חדיר אטום לחלוטין80/45סינרסינר

מגן לכרית P.V.C. עם שכבת מגבת

מיוצר מ100% ניילון עם שכבת מגבת למגע רך ונעים

50/70מידה

לבן/צבעוניצבעים

רוכסןסגירה

מגן מזרן P.V.C. עם שכבת מגבת לנוחות מקסימלית

אינו חדיר מים, הפתרון המושלם למניעת הרטבת המזרן

90/200/20מידה

לבןצבעים

PVC מגן מזרן

P.V.C מגן מזרן

מיוצר  מבד 100% ניילון לבידוד מושלם של המזרן

לבןצבעים

PVC מגן מזרן

פרוטקטור מרופד

בד עליון נעים למגע, בד תחתון PPP אינו חדיר אטום לחלוטין

80/90-80/120גודל

מגן פרוטקטור



R.TEX ארטקס

בד עליון נעים למגע, בד תחתון PPP אינו חדיר אטום לחלוטין

100/44  -  85/45  -  87/47מידה

תיקתק / קשירהסגירה

סינר

100/44

87/47

85/45

סינר מגבת נוחה ונעימה



23 סינרים - מגבות  \\

100% כותנה איכותי

70/130                                  משקל         400/450 גר' למ"רמידה

צבעים חלקים   /    אפשרות ללוגוצבעים

מגבת גוף / רחצה צבעוני

100% כותנה איכותי

50/70                                  משקל        150 ג'P/ 180 ג'Pלמ"רמידה

צבעים חלקים   /   נא לבדוק מלאי צבעים קיים    /    אפשרות ללוגוצבעים

מגבת פנים צבעוני

מוקהלבןאופייטבורדואפורכחול



058-6000689
dovi@rtex.co.il
www.rtex.co.il

אבן גבירול 5 אלעד 40800
03-9090747      03-9090832  

ארטקס טקסטיל בע"מ

דובי פישר - מנהל שיווק


