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Tá jékozta tó	 füze tünkben	 röv iden	
bemuta t j uk	 a	 t evékenységünke t ,	
legfontosabb	 termékcsoportjainkat	 és	
kiemelünk	 néhányat	 a	 jellemző	 árucikkek	
közül.	 Olyan	 reprezentatív	 összeállításra	
törekedtünk,	 amely	 tükrözi	 a	 munkánk	
színvonalát	és	a	különböző	terméktípusok	
iránt	 érdeklődő	 vásárlóink	 számára	
hasznos	információkat	ad.	
A	 képek	 szemléltetik	 aa	 feldolgozás	
folyamatát,	 a	 válogatás	 körülményeit,	 a	
választékot	és	a	termékek	minőségét.		
A	 termékfotók	 alatt	 röviden	 közöljük	 	 a	
minőségi	jellemzőket,	összetevőket.		
Az	 elnevezések	 és	 a	 fotók	 bemutatnak	
néhány	 alapvető	 	 terméket,	 de	 a	minőség	
és	 a	 hozzárendelt	 tartalom,	 illetve	 az	
egyéb,	 mintegy	 400	 féle	 árucikkünk	
megismerése	 céljából	 látogasson	 el	
üzemünkbe,	 ahol	 a	 vásárlás	 előtt	
részletesen	bemutatunk	mindent..	
Kérésre	 elküldjük	 az	 aktuális	 szezonra	
szóló	árlistánkat	és	hírlevelünket	is.	
Várjuk	 régi	 és	 új	 vásárlóinkat	 az	 ország	
egész	területéről	és	a	határon	túlról	is!

Tartalom:	

- válogatott	ruha	és	cipő,	lakástextil	

- originál	ruhák	

- kapcsolat	
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Cégünk	 1994	 óta	 foglalkozik	 használtruha-
kereskedelemmel	 és	 feldolgozással.	 Tevékenységünk	
központja	és	fő	telephelyünk	Zalaegerszegen,	Nyugat-
Magyarországon	 található.	 Kereskedelmi	 irodánk	
működik	az	Egyesült	Királyságban.	
A	 válogatási	 tevékenységünkhöz	 szükséges		
alapanyagot,	 azaz	 a	 nyersárut	 Nyugat-Európa	 fejlett	
országaiból	vásároljuk.	Közvetlen	kapcsolatban	állunk		
a	 gyűjtőkkel,	 ami	 a	 jó	 minőség	 és	 a	 megfelelő	 ár	
garanciája	is.	
6500	nm-en	170	embert	foglalkoztatunk	és		közel	400	
féle	terméket	állítunk	elő.	
Elsősorban	a	magyar	piac	igényeinek	a	kiszolgálása	a	
célunk,	 de	 az	 elmúlt	 években	 gyorsan	 növekedett	 és	
jelentőssé	vált	a	cégünk	export-tevékenysége	is.	
Jelenleg	 a	 világ	 16	 országából	 vannak	 visszatérő	
vásárlóink,	 akik	 	 elégedettek	 az	 árainkkal	 és	 a	
termékeink	minőségével.	
Folyamatosan	 és	 körültekintően	 	 bővítjük	 az	 üzleti	
kapcsolatainkat,	 meglevő	 üzletfeleink	 	 támogatása	
mellett	új	vásárlókat	is	fogadunk,	akik	hosszú	távon		a		
partnereinkké	válnak.	
Vevőink	 között	 akadnak	 üzlettulajdonosok,	 családi	
vállalkozások,	 válogató	 cégek	 és	 nagykereskedők	 is.	
Általuk	 a	 kereskedelem	 minden	 szintjén	 jelen	
vagyunk	a	termékeinkkel	és	az	általunk	forgalmazott	
originál	ruhákkal.	
Megfelelő	mennyiség	rendelése	esetén	Magyarország	
területén	 szol id	 tér í tés	 e l lenében	 a	 sa ját	
teherautóinkon	vállaljuk	a	kiszállítást.	
Igény	 szerint	 a	 távolabbi	 országokban	 élő	
vásárlóinknak	 is	 segítünk	 a	 szállításban	 	 és	 	 a	
fuvarszervezésben	(konténerek,	kamionok).	
Modern	 üzemünkben	 t i s z ta	 é s	 rendeze t t	
körülmények	 között	 dolgozunk.	 Az	 árut	 precízen,	
nagy	 oda^igyeléssel	 válogatjuk,	 csomagoljuk	 és	
raktározzuk.	
A	 magasabb	 kategóriájú	 termékeinket	 egyenként		
hajtogatva,	 átlátszó	 zsákokba	 csomagoljuk,	 bizonyos	
á r u f a j t á k	 e s e t é b en	 	 n a g ymé re t ű	 f e h é r	
műanyagzsákokat		használunk.		
Gépeinkkel	 bálákat	 (55	 kg,	 350-500	 kg)	 is	 tudunk	
készíteni,	 a	 gyors	 rakodást	 targoncák,	 rámpák	 és	
elektromos	mérlegek	segítik.	
Raktárunkban	 mintegy	 2000	 tonna	 folyamatosan	
megújuló	raktárkészlettel	várjuk	vásárlóinkat.
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A TERMÉK NEVE:

CREX WS CREAM ÉS EXTRA FELNŐTT 
Csomagolás: átlátszó zsákban, egyenként 
hajtogatva

Tartalom: cream és extra vegyes ruházat 
Megjegyzés: hibátlan, márkás és divatos 
könnyű  női ruházat

A TERMÉK NEVE:

EX SXXL EXTRA FELNŐTT XXL 
Csomagolás: átlátszó zsákban, egyenként 
hajtogatva

Tartalom: Extra minőségű nagyméretú 
ruhák 
Megjegyzés: divatos, könnyű, csak nagy 
méret

A TERMÉK NEVE:

EX SPSH EXTRA TAVASZI-NYÁRI CIPŐ 
Csomagolás: átlátszó zsákban, pározva

Tartalom: férfi, női és gyermek cipők, 
sportcipők

Megjegyzés: új vagy újszerű divatos darabok

A TERMÉK NEVE:

CR SA CREAM FELNŐTT RUHA 
Csomagolás: átlátszó zsákban, 
egyenként hajtogatva

Tartalom: vegyes nyári felnőtt 
felsőruházat, női

Megjegyzés: a legmagasabb  minőség, 
mindennek a java: színes , márkás  és 
kőnnyű darabok

A TERMÉK NEVE:

EX SA EXTRA NYÁRI FELNŐTT RUHA 
Csomagolás: átlátszó zsákban, egyenként 
hajtogatva 

Tartalom: vegyes nyári felnőtt felsőruházat, 
férfi és női 
Megjegyzés férfi és női, minden méret,

inkább könnyű darabok, magas minőség, 
válfás boltokba ajánlott

A TERMÉK NEVE:

CR SCH CREAM NYÁRI GYERMEKRUHA 
Csomagolás: átlátszó zsákban, egyenként 
hajtogatva

Tartalom: vegyes gyermekruházat 
Megjegyzés: a legjobb bébi és 
gyermekruhák

VÁLOGATOTT NYÁRI TERMÉKEINK

A képek néhány jellemző nyári termékünket mutatják be.A teljes kínálat áttekintéséhez kérje árlistánkat.

A TERMÉK NEVE:

EX WTSH WOMEN T-SHIRT 
Csomagolás: átlátszó zsákban, 
egyenként hajtogatva

Tartalom: női  rövid ujjú pólók

Megjegyzés: férfi és női, minden méret

A TERMÉK NEVE:

EX WBL EXTRA NŐI BLÚZ 
Csomagolás: átlátszó zsákban, egyenként 
hajtogatva

Tartalom: női blúzok

Megjegyzés: vékony, könnyű és színes 
darabok

A TERMÉK NEVE:

EX SCH EXTRA  GYERMEKRUHA 
Csomagolás: átlátszó zsákban, egyenként 
hajtogatva

Tartalom: vegyes gyermek és bébi ruházat

Megjegyzés: kiváló minőség, inkább kisebb 
méretek, kevés kamaszruha
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A TERMÉK NEVE:

TSH A  FELNŐTT PÓLÓ 
Csomagolás: átlátszó zsákban, egyenként 
hajtogatva

Tartalom: férfi és női pólók

Megjegyzés: színes, divatos rövid ujjú

pólók

A TERMÉK NEVE:

CREAM, EXTRA , LAKÁSTEXTIL, FÜGGÖNY, 
SÖTÉTÍTŐ, STB.: 
Csomagolás: átlátszó zsákban, egyenként 
hajtogatva, ill. kapzsákban

Tartalom: különböző fajtájú textiláruk

Megjegyzés: az áru sokfélesége, a gazdag 
fajtaválaszték sok lehetőséget ad a 
kereskedőknek 

A TERMÉK NEVE:

MIX S A FELNŐTT NYÁRI MIX 
Csomagolás: átlátszó zsákban, 
egyenként hajtogatva

Tartalom: felnőtt nyári ruházat 
Megjegyzés: shop minőség, extra és 
I.osztályú ruhák

A TERMÉK NEVE:

EX SHO EXTRA RÖVIDNADRÁG 
Csomagolás: átlátszó zsákban, egyenként 
hajtogatva

Tartalom: a legjobb rövidnadrágok, férfi és 
női 
Megjegyzés: zömében sport, vászon és 
pamut rövidnadrágok (van külön farmer 
rövidnadrág is)

A TERMÉK NEVE:

EX JT EXTRA FARMER 
Csomagolás: átlátszó zsákban, egyenként 
hajtogatva

Tartalom: női és féfri farmernadrág 
Megjegyzés: hibátlan és márkás nadrágok, 
csak divatos szárral, kiváló minőség

A TERMÉK NEVE:

RABRICK KACAT (BRIC-A-BRAC) 
Csomagolás: dobozban, raklapon

Tartalom: apróságok, dísztárgyak, kerámia, 
porcelán és üvegtárgyak 
Megjegyzés: változatos és érdekes 
tartalom, különböző angol beszerzési 
forrásokból, saját válogatásból

A TERMÉK NEVE:

SHO A RÖVIDNADRÁG  A GRADE 
Csomagolás: átlátszó zsákban, egyenként 
hajtogatva

Tartalom: férfi és női rövidnadrágok 
Megjegyzés: zömében vászon és pamut, 
shop minőség

A TERMÉK NEVE:

SCH A NYÁRI GYERMEKRUHA 
Csomagolás: átlátszó zsákban, egyenként 
hajtogatva

Tartalom: I.oszt.vegyes gyermek és bébi 
ruházat

Megjegyzés: kicsit hordott, de  változatos, 
könnyen eladható darabok komoly hibák nélkül, 
sok  bébiruhát tartalmaz, kedvelt termék

A TERMÉK NEVE:

SPSSH A  TAVASZI-NYÁRI CIPŐ 
Csomagolás: átlátszó zsákban, pározva 
Tartalom: I. oszt. férfi, női és gyermekcipők

Megjegyzés: vegyes tartalom, divatos és 
könnyű nyári cipők, jó minőség, népszerű 
termék

VÁLOGATOTT NYÁRI TERMÉKEINK

A képek néhány jellemző nyári termékünket mutatják be.A teljes kínálat áttekintéséhez kérje árlistánkat.
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EREDETI GYŐJTŐZSÁKOKBAN VAN 

Az originál ruhát fémketrecekben tároljuk. 
Könnyű ki és berakodni, mozgatni. Az áru 
tiszta marad, a  zsákok nem szakadnak ki 
és látszik a ketrec  tartalma, ami a 
vásárláskor választási lehetőséget ad.Az 
árak a mennyiségtő l és a vásárlás 
gyakoriságától is függhetnek. Igyekszünk 
mindig a legkedvezőbb ajánlatot tenni a 
vevőknek számára az aktuális valuta-
árfolyamok figyelembevételével: euróban, 
fontban vagy forintban, igény szerint.

A KAPZSÁKOKNAN IS 

Sok cég a gyűjtőzsákokat ún. kapzsákokba 
rakja, ami kedvez a tárolásnak, gépekkel is 
lehet mozgatni, könnyebb és gyorsabb 
rakodni. Ez a vásárlónak is előny, ha 
n i n c s e n e k t á ro l ó e s z k ö z e i é s v a n 
targoncája. A zsákok tartalma szintén 
eredeti gyűjtés, érintetlen és friss.

A charity shoppokban a cipőt, táskát és 
öveket általában a ruháktól külön kezelik, 
ezért az ilyen típusú áruk inkább csak ruhát 
tartalmaznak,

ÉRINTETELEN ÉS FRISS 

Az árut folyamatosan, hétről-hétre elhozzuk 
a partnereinktől. Gyakran egyenesen a 
gyűjtőautókból  kerül az aznapi áru a 
kamionra. A zsákok szárazak, a ruhák 
nincsenek szabadon, a kis gyűjtőzsákok 
gyakran kapzsákokba kerülnek a felrakás 
elő t t . Ügyelünk, hogy a zsákok a 
rakodáskor ne szakad janak k i . A  
partnereink ismert és jónevű szeretet-
szolgálatok és segítő alapítványok nevében 
gyűjtenek jó körzetekben.

ORIGINÁL RUHA ÉS CIPŐ

A figyelmükbe ajánljuk magas minőségű, friss gyűjtésű és érintetlen originál  ruháinkat is.

Megalapozott, régi kapcsolataink vannak Európa, elsősorban Anglia, Hollandia és Németország jónevű, 
megbízható gyűjtőivel, akik folyamatosan ellátnak bennünket és a partnereinket nyersáruval. Minimum 12 féle 
originál ruha közül választhat a raktárunkban. Kiszállítást is vállalunk. Kamionos rendelés esetén a felrakótól 
visszük a telephelyére az árut!


ANGOL ORIGINÁL RUHA ÉS CIPŐ: D2D, CASH4CLOTHES, CHARITY, ISKOLAI ÉS KONTÉNERES 
GYŰJTÉSEK

NÉMET, OSZTRÁK ÉS OLASZ ORIGINÁL RUHA ÉS CIPŐ: KONTÉNERES ÉS UTCAI GYŰJTÉSEK
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!

Kereskedelmi	képviselő:	

DANA EXPORT LTD 
Denes Kiss 

office.whuntex@gmail.com 
danaexport@me.com 

0044 7942041029 
0036 20 485 6934 

WEST HUNGARY 
TEXTIL KFT

Csaba Szalay 
Tibor Lahocsinszky 

Zrínyi út 44. 
Zalaegerszeg, 
8900 
Hungary  
www.whuntex.com 
office@whuntex.com 

0036 92 348 376 
0036 92 510 507

Amennyiben	 sikerült	 felkeltenünk	 az	 érdeklődését,	 keresse	 a	 kapcsolatot	 a	 kollégáinkkal	 az	 alábbi	 címeken.	Minden	
kérdésre	és	levélre	válaszolunk.	Kérésre	elküdjük	teljes		árlistánkat.	
Várjuk	 a	 látogatását	 a	megadott	 nyitvatartási	 időben.	 Bemutatjuk	 cégünk	működédét	 és	 a	 termelést,	 a	 raktárunkból	
vásárolhat	is.	A	sikeres	üzlet	indításában	tanácsokkal	is	segítünk.	

mailto:office.whuntex@gmail.com
mailto:danaexport@me.com

	Válogatott NYÁRI TERMÉKEINK
	Német, OSZTRÁK ÉS OLASZ originál RUHA ÉS CIPŐ: KONTÉNERES ÉS UTCAI GYŰJTÉSEK


