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Softness

comfort

 ארטרס טקסטיל בע"מ 
17 מושב בית נחמיה  כלנית 

03-9090832 טלפון: 
 03-9090747  פקס: 

 office@rtex.co.il דוא"ל: 
w w w . r t e x . c o . i l



 לפניכם קטלוג עדכני הכולל את מגוון מוצרינו, 
                                                                                       אתם מוזמנים להתרשם ולהזמין
לשירותכם תמיד,                                                                                                                                  
רפאל קסטנבוים –מנכל 

ארטקס 
 טקסטיל 
הינה חברה 
ותיקה, 
עכשווית 
ודינאמית 
אשר צברה 
תוך זמן מועט 
חוג לקוחות 
נרחב וקבוע 
היודע שאצלה 
יקבל את הטוב 
ביותר

about 
US 

חברתנו מתמחה בייצור ובשיווק כל מוצרי הטקסטיל הנדרשים לבתי מלון צימרים  
יש  צבע   / מידה   / כמות   / גודל  שכל  ההיתרון  גם  ישנו  כאשר  שונים,   ומוסדות 

באפשרותנו לספק.
ועמידותם  באיכותם  הידועים  מעולים,  טקסטיל  מוצרי  ומייצרים  מייבאים  אנו 
לאורך זמן. מוצרי היבוא עוברים בדיקה קפדנית, ומשווקים על ידנו אך ורק המוצרים 

והאיכותיים ביותר.
חברתנו מחזיקה מלאי מגוון של כל המוצרים אשר זמינים גם לאספקות מיידיות. 

אנו משווקים את כל סוגי הטקסטיל: 
קוילט/ מזרן  מגיני  שינה-הולופייבר/נוצות,  כריות  הולופייבר/נוצות,  שמיכות- 
שעוונית+מגבת/שעוונית, טופרים/ מגיני כרית, מצעים מכל סוגי הבדים לפי מידה, 
אמבטיה,  וילונות  מקלחת,  שטיחוני  אמבטיה,  שטיחוני  מגבת,  חלוקי  מגבות, 

וילונות האפלה והצללה, מפות ומפיות מכל סוגי הבדים לפי הזמנה.

לפי  שנה  מידי  חדשים  ודגמים  מוצרים  עם  להתחדש  שואפת  החברה  הנהלת 
הסגנונות המתחדשים מידי תקופה בענף. 

החזון שלנו: התחדשות תמידית, שירות מהיר ואדיב ואיכות ללא פשרות!
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Towelsמגבות

 The softness and
 quality make the
difference
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 90/140 70/130 50/70 40/70 30/30
 300 ג'למ"ר550 ג'למ"ר

 400 ג'למ"ר
 450 ג'למ"ר
500 ג'למ"ר

הרכב המגבות: 
100% כותנה 

ring spun 16/1
 תפר כפול 

ספיגה מירבית   
צבע: לבן 

 380 ג'למ"ר
420 ג'למ"ר

 380 ג'למ"ר
420 ג'למ"ר

400 ג'למ"ר

100% איכות 
 PALLAS-סדרת מגבות פאלס 

מגבת מינימגבת פניםמגבת פניםמגבת רחצהמגבת ענק
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 300 גלמ"ר
 400 גלמ"ר
500 גלמ"ר

 300 גלמ"ר
 400 גלמ"ר
500 גלמ"ר

 70/130 50/70

 הרכב המגבות:
100% כותנה 

תפר כפול 
ring spun 16/1
ספיגה מירבית   

מגוון צבעים לבחירה:

100% איכות 
venus-סדרת מגבות וונוס

מגבת פניםמגבת רחצה

חוםמוקהסגולורודאפורתכלתכחול בורדו
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 ביצור המגבות גקארד ניתן לבצע כל מידה, 
עובי, משקל ואיכות לפי ההזמנה 

 70/130 50/70

הרכב המגבות: 
100% כותנה 

 תפר כפול 
ring spun 16/1
ספיגה מירבית   

צבע: לבן 

100% איכות 
 jakqard מגבות 

HOTELHOTEL

מגבת פניםמגבת רחצה
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 50/70 50/70

הרכב המדרס: 
100% כותנה 

 תפר כפול 
ring spun 16/1
ספיגה מירבית   

צבע: לבן 

100% כותנה 
שטיח אמבטיה - מדרס מגבת    

r.tex HOTEL COLLECTION1514



 50/70

הרכב המדרס: 
100% כותנה 

תפר כפול 
ring spun 16/1
ספיגה מירבית   

צבע: לבן 

100% כותנה 
שטיח אמבטיה - מדרס מגבת      
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כיסוי מיטת שיזוף מגבת | מגבת בריכה
 sun taning time 

הרכב המגבת: 
100% כותנה 
ring spun

 תפר כפול 
ספיגה מירבית   

צבע: לבן עם פס כחול

 גודל לפי מידה
300 ג' למ"ר
400 ג' למ"ר

גודל: 60/125
300 ג' למ"ר
400 ג' למ"ר
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הרכב החלוק: 
100% כותנה 

400-330  ג' למ"ר 
 ספיגה מירבית 

כולל חגורה
צבע: לבן 

הרכב הכפכפים: 
???

לגברים ושים לפי מידות
צבע: לבן 

100% כותנה 
כפכפי מגבת חלוקי רחצה
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הרכב הוילון: 
100% בד ניילון 

מונע חדירת מים
אנטי בקטריאלי

כביס במכונה
צבע: לבן 

הרכב השטיח: 
פלסטיק איכותי
צבע: לבן, שקוף

100% כותנה 
שטיח אמבט למניעת החלקהוילון אמבט

180-180
180-200

פסים סאטן
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Bed linenמצעים

if you love someone,
let him sleep
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SNOw-סדרת
 מצעים וכלי מיטה לבן 

מידות למיטת יחיד /זוגי  

 ציפות לשמיכה
dove COVER

הרכב המצעים

 ציפיות לכרית 
pilow cace

fitted  : סדיני גומי

גובה הסדין לפי בקשת הלקוח

ניתן לתפור: כפתור   
/ לשונית  /  כיס 

flat  :סדינים שטוחים

80/200
90/200

100/200
120/200

140/200
160/200
180/200
200/200

150/200
220/200
160/220
220/260

50/70
50/90
60/80
70/90
80/80

50/70 +5 ס"מ מסגרת
60/80 +5 ס"מ מסגרת

160/260
180/260
180/280

240/260
280/280

50% כותנה
50% פוליאסטר

30/1 עובי חוט
144 חוטים לאינ'צ

50% כותנה
50% פוליאסטר

40/1 עובי חוט
180 חוט פרקל

60% כותנה
40% פוליאסטר

40/1 עובי חוט
300 חוט פרקל

100% כותנה
40/1 עובי חוט
200 חוט פרקל
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fors strips סדרת
 מצעים וכלי מיטה פסים סאטן ארוג 

50% כותנה
50% פוליאסטר

40/1 עובי חוט
240 חוטים לאינצ'
פסים סאטן 3 ס"מ

מידות למיטת יחיד /זוגי  

 ציפות לשמיכה
dove COVER

 ציפיות לכרית 
pilow cace

fitted  : סדיני גומי

גובה הסדין לפי בקשת הלקוח

ניתן לתפור: כפתור   
/ לשונית  /  כיס 

flat  :סדינים שטוחים

80/200
90/200

100/200
120/200

140/200
160/200
180/200
200/200

150/200
220/200
160/220
220/260

50/70
50/90
60/80
70/90
80/80

50/70 +5 ס"מ מסגרת
60/80 +5 ס"מ מסגרת

160/260
180/260
180/280

240/260
280/280
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arin  strips סדרת
 מצעים וכלי מיטה פסים סאטן ארוג 

50% כותנה
50% פוליאסטר

40/1 עובי חוט
240 חוטים לאינצ'
פסים סאטן 1 ס"מ

קיים גם בצבע שמנת

מידות למיטת יחיד /זוגי  

 ציפות לשמיכה
dove COVER

 ציפיות לכרית 
pilow cace

fitted  : סדיני גומי

גובה הסדין לפי בקשת הלקוח

ניתן לתפור: כפתור   
/ לשונית  /  כיס 

flat  :סדינים שטוחים

80/200
90/200

100/200
120/200

140/200
160/200
180/200
200/200

150/200
220/200
160/220
220/260

50/70
50/90
60/80
70/90
80/80

50/70 +5 ס"מ מסגרת
60/80 +5 ס"מ מסגרת

160/260
180/260
180/280

240/260
280/280
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yaris strips סדרת
 מצעים וכלי מיטה לבן 

50% כותנה
50% פוליאסטר

40/1 עובי חוט
260 חוטים לאינצ'
פסים סאטן 4 מ"מ

מידות למיטת יחיד /זוגי  

 ציפות לשמיכה
dove COVER

 ציפיות לכרית 
pilow cace

fitted  : סדיני גומי

גובה הסדין לפי בקשת הלקוח

flat  :סדינים שטוחים

80/200
90/200

100/200
120/200

140/200
160/200
180/200
200/200

150/200
220/200
160/220
220/260

50/70
50/90
60/80
70/90
80/80

50/70 +5 ס"מ מסגרת
60/80 +5 ס"מ מסגרת

160/260
180/260
180/280

240/260
280/280
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fors strips סדרת
מתאים לספא/מטפלים/צימרים / מיטות עיסוי / סולריום

מצעים צבעוני חלק

50% כותנה
50% פוליאסטר

30/1 עובי חוט
144 חוטים לאינצ'

מידות למיטת יחיד /זוגי  

 ציפות לשמיכה
dove COVER

 ציפיות לכרית 
pilow cace

fitted  : סדיני גומי

גובה הסדין לפי בקשת הלקוח

flat  :סדינים שטוחים

80/200
90/200

100/200
120/200

140/200
160/200
180/200
200/200

150/200
220/200
160/220
220/260

50/70
50/90
60/80
70/90
80/80

50/70 +5 ס"מ מסגרת
60/80 +5 ס"מ מסגרת

160/260
180/260
180/280

240/260
280/280

חוםסגולשמנתאפורתכלתכחול רויאלכחול נייבי בורדו
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הרכב השמיכה: 
בד מיקרו כותון 90 גר' למ"ר  

מילוי הולופייבר איכותי                                                   
אל אלרגי
רך ומלטף

דרגות חימום:
קיץ – 100 גר' למ"ר 

רב עונתי – 300 גר' למ"ר
חורף – 400 גר' למ"ר

צבע לבן – אפשרות גם לצבעוני

אל אלרגי
FLORA-שמיכות הולופייבר 

קיים בגדלים:

תיפור מעוייניםתיפור פרחים

160/220 | 260/220 | 200/220 | 150/200
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הרכב השמיכה                                                                 
בד 100% כותנה

מילוי נוצות איכותי                                                   
רך ומלטף

דרגות חימום:
יחיד 1200 ג'
זוגי 2000 ג'

צבע לבן 

טבעי
DAVID-שמיכות נוצות 

קיים בגדלים:

 200/220 | 150/200
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50/70  1000-ג' | 1200-ג'   
60/80 1500-ג' | 1200-ג'               

50/70  650-ג'   
 60/80 1000-ג'
50/90 1000-ג'

50/70  650-ג'   
 60/80 1000-ג'

80/80 1500-ג'            

 בד חיצוני: 100% כותנה סרוקה    
250 חוט סאטן

מילוי: הליפייבר  איכותי
משקל: לפי הזמנה לשינוי דרגת הקושי

אנטי אלרגי                                 

 בד חיצוני: 100% כותנה סרוקה    
250 חוט סאטן

מילוי: הליפייבר  איכותי
משקל: לפי הזמנה לשינוי דרגת הקושי

אנטי אלרגי                                 

 בד חיצוני: 50% כותנה 
 50 פוליאסטר

מילוי: הוליפייבר איכותי
 משקל: לפי הזמנה לשינוי דרגת הקושי

אנטי אלרגי
ניתן לכבס במכונה

כרית מיוחדת הנשארת לאורך זמן רב בצורתה 
הראשונית תמיכה מקסימלית לשינה מפנקת

123

למילוי כרית דקורטיבית  
 40/40 300 ג'

50/50 500 ג'              

נוצות
 50/70 1000 ג'
60/80 1500 ג'

לבבות
50/70+5

750 ג'           

 בד חיצוני: אל בד איכותי         
 מילוי: הוליפייבר

מייצרים כל מידה ומשקל לפי הזמנה          

בד חיצוני: 100% כותנה 
 250 חוט סאטן 

מילוי: נוצות איכותי 

 בד חיצוני: 100% כותנה 
 250 חוט סאטן 

 מילוי: הוליפייבר איכותי
משקל ניתן לשינוי לפי הזמנה

456

 P i l l o w  m e n u

standartprimume -פספסול explosive-כריות נויפספסולfethersharts 
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הרכב המגן: בד עליון מגבת 
80 % כותנה

20% פוליאסטר
שכבת PVC למניעת רטיבות 

145 ג'
צבע: לבן

 water proof-מגן למזרן

מידות: 90/200 | 160/200 | 180/200
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בד חיצוני :
מיקרו כותון – 90 ג' למ"ר

מילוי הליפייבר איכותי
אל אלרגי

 משקל מילוי 100 ג' למ"ר                                        
אפשרות  גם לגומי מלא העוטף את המזרן  מכל הצדדים           

ריפודית למיטה – להגנת המזרן ונוחות לשינה 
ROSE-מגן למזרן 

מידות למיטה יחיד:                                          
90/200

100/200
                120/200

מידות למיטה זוגי:                                          
140/200
160/200

    180/200 
                           200/200

r.tex HOTEL COLLECTION4544



הרכב הטופר 
בד חיצוני: 100% כותנה 
מילוי הוליפייבר איכותי 

משקל 250 ג' למ"ר
רך ומלטף לנוחות מקסימלית

תפיסת המזרן  -  4 גומיות בפינות או גומי מלא העוטף את כל המזרן    

לנוחות מקסימלית 
 TOPPER-למיטה

מייצרים את כל המידות לפי הזמנה
180/200| 160/200 | 90/200
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P i l l o w  p r o t e c t o r s

כיסוי כרית לבן חלק מגן כרית מגבת + PVCמגן כרית ריפודית 

קיים בגדלים:קיים בגדלים: קיים בגדלים:

חד צדדי/ דו צדדי

 70/90 | 50/90 | 60/80 | 50/70 70/90 | 50/90 | 60/80 | 50/70  60/80 | 50/70

 הרכב המגן:
מיקרו כותון – 90 ג' למ"ר

מילוי הליפייבר איכותי
אל אלרגי

 משקל מילוי 100 ג' למ"ר                                        
נסגר עם רוכסן

 הרכב המגן:
בד עליון מגבת 

80% כותנה
20% פוליאסטר

שכבת PVC למניעת רטיבות 
נסגר עם רוכסן

 הרכב המגן:
בד 70% כותנה
צפיפות גבוהה

נסגר עם רוכסן
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הפתרון המושלם לבסיסי המיטה
כיסוי בסיס מיטה-DAVID-סטרצ'

תפירת המגן לפי מידות

בד לייקרה הנתפס מסביב לבסיס 
קיים בדוגמאות:
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בד APPOLO נופל מסביב למיטה כמו חצאית

הפתרון המושלם לבסיסי המיטה
APPOLO-כיסוי בסיס מיטה

תפירת המגן לפי מידות
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Maps - The Beginning 
of Perfect Hosting

Mapsמפות
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הרכב הבד:
100% פוליאסטר | משקל: 200 ג' למ"ר

תפירה אישית  | תפר קיפול / תפר אוברלוק

קיים בצבעים:

 satten מפות סידרת סאטן חלק

מידות : מפות עגולות ומרובעות בכל הגדלים לפי הזמנה

מפות ומפיות איכותיות
כביס | אינו קמיט | דוחה כתמים 

מפית אישיתמפה עגולהמפה מרובע / מלבן

פונץ

סגול

כסף

חמניה

כתום

לילך

תפוח

שמנת

אדום

תכלת

קפה

מייקאפ

פוקסיה

מרנגו

ורוד בייבי

לבן

אפונה

בורדו

כחול ים

נייבי

דבש

טורקיז

r.tex HOTEL COLLECTION5756



viena מפות סידרת ג'קארד

מידות : מפות עגולות ומרובעות בכל הגדלים לפי הזמנה

מפות ומפיות איכותיות
כביס | אינו קמיט | דוחה כתמים 

מפית אישיתמפה עגולהמפה מרובע / מלבן

הרכב הבד:
100% פוליאסטר | משקל: 180 ג' למ"ר

תפירה אישית  | תפר קיפול / תפר אוברלוק

קיים בגוונים:
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sitial מפות סידרת דו צדדי

מידות : מפות עגולות ומרובעות בכל הגדלים לפי הזמנה

מפות ומפיות איכותיות
כביס | אינו קמיט | דוחה כתמים 

מפית אישיתמפה עגולהמפה מרובע / מלבן

הרכב הבד:
100% פוליאסטר | משקל: 200 ג' למ"ר

תפירה אישית  | תפר קיפול / תפר אוברלוק

קיים בדגמים:

r.tex HOTEL COLLECTION6160



הרכב הבד:
100% פוליאסטר

משקל: 220 ג' למ"ר
תפירה אישית 

תפר קיפול / תפר אוברלוק

pishtan מפות סידרת

מידות : מפות עגולות ומרובעות בכל הגדלים לפי הזמנה

מפות ומפיות איכותיות
כביס | אינו קמיט | דוחה כתמים 

מפית אישיתמפה עגולהמפה מרובע / מלבן

r.tex HOTEL COLLECTION6362



הרכב הבד:
100% פוליאסטר

משקל: 200 ג' למ"ר
תפירה אישית 

תפר קיפול / תפר אוברלוק

italy מפות סידרת דו צדדי

מידות : מפות עגולות ומרובעות בכל הגדלים לפי הזמנה

מפות ומפיות איכותיות
כביס | אינו קמיט | דוחה כתמים 

מפית אישיתמפה עגולהמפה מרובע / מלבן

r.tex HOTEL COLLECTION6564



מתלבש על כל כיסא
laykra כיסוי כיסא 

בד 100% טולסטי
180 ג'
כביס

כסףזהבשחורשמנתלבןמגוון צבעים לבחירה:

r.tex HOTEL COLLECTION6766
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