
1 9 9 4 - b e n a l a p í t o t t h a s z n á l t r u h a  
nagykereskedésünk zalaegerszegi 
üzemében és raktárában 6000 nm-en 
havonta mintegy 600 tonna használtruhát 
és cip országokból és Ázsiából, Afrikából 
is érkeznek hozzánk vásárlók. Válogatott 
termékeink 0,15 és 12.00 euró/kg közötti 
árakon minden vásárlói igényt kelet-
európai piacra fejlesztettük ki a vásárlói 
igények alapján. Kérésre  részletes 
árlistát és bemutatkozó katalógust 
küldünk. 

www.whuntex.hu 

ORIGINÁL RUHA ÉS CIPŐ 
Angol d2d, iskolai, cash4clothes, konténeres és charity shop gyűjtések 1,00-1,50 euró/kg 
Német, olasz és osztrák és holland originál ruha 0,65 euró/kg-tól!  
Partnereinkkel 10 év óta dolgozunk együtt, a forgalmazott termékeink 100%-ban érintetlen és friss 
gyűjtésből származó originál áruk. 

VÁLOGATOTT RUHA, CIPŐ, TÁSKA ÉS LAKÁSTEXTIL 
Kínálatunk szezonális felnőtt és gyermek ruházat, cipő, táska, lakástextil és egyéb kiegészítők cream, extra,  és “A” 
kategóriákban. Minimum ezer tonnás folyamatosan frissülő árukészletünkkel, több mint 300 féle 
termékünkkel minden igényt igyekszünk kielégíteni. Válogatott termékeinkkel több, 24  éve vagyunk jelen a 
magyar piacon.  
Teljes tavaszi-nyári árukészlettel várjuk vásárlóinkat! 

ANGOL BRIC-BRAC ( “KACAT” ) 
Jelentős tételben  forgalmazunk az angolok által a viktoriánus kor óta bric-a-bracnak nevezett, használt, 
de értékkel bíró apró tárgyakból, konyhai és háztartási eszközöl álló mixeket. Játék és könyv is kapható. 

KÖZPONTI IRODA ÉS RAKTÁR: 
Zrínyi út 44., Zalaegerszeg, 8900, Hungary 
office@whuntex.com  
+36 92 348 376 
+36 92 510 507 (magyar, angol és német, 
nyelv)                                                                                                                                                                             

Válogatott termékeink és az originál ruha árai Zalaegerszegről, szállítási költség és ÁFA nélkül értendők. A 
mennyiségtől, a távolságtól és az elhelyezkedéstől függően kiszállítást is vállalunk, ill. kérésére segítünk a 

szállítás megszervezésében.                                                        
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NYÁRI KRÉM  9.50 € 

SUPERGRADE 
(NYÁRI KRÉM ÉS 
EXTRA): 6,50 €  

EXTRA FELNŐTT: 
4,50 € 

1 2 3

TÁJÉKOZTATÓ: 

office@whuntex.com 
+36 20 485 6934 
+44 7942041029 (magyar és angol nyelv)

GYŐZŐDJÖN MEG 
TERMÉKEINK 

MINŐSÉGÉRŐL!

LÁTOGASSON 
EL HOZZÁNK!

EXTRA CIPŐ: 5,70 €

LEGYEN 
ELÉGEDETT 

VÁSÁRLÓINK 
EGYIKE!
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