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1983 senesinden bu yana sektörde emin adımlarla ilerleyen Ergüneş Group’a bağlı olan Fillteks Tekstil, yatak fitili,

elastik kolon gibi ürünlerle mobilya tekstil sektörüne ait bir çok ürünün üretimini üstlenmiştir. Ergüneş Group’a

2022 senesinde dahil olan Fillteks firması ülkesine ve sektörüne yeni ürünler kazandıran, verdiği hizmetler

ile akıllarda yer edinen firma olmuştur. Satış ve pazarlama ağını, aynı şirketler grubu bünyesinde olan 40

yıllık deneyime ve güvenirliliğe sahip Huzur Malzemecilik sağlamaktadır. Tekstil sektöründe ki gerçekleşen hızlı

sirkülasyonun farkında olan Fillteks ARGE biriminin aktif tutarak küresel anlamda gelişmelerin öncüsü konumuna

geçmiştir. Bünyesinde yaklaşık 350 ürün bulunduran Fillteks, her geçen gün ürün portföyünü genişletip satış

ağına katkıda bulunmaktadır. Bünyesinde bulunan ürünlerin üretim tesislerine yaptığı düzenli kontrol ve destek

ile minimum hata, maksimum kalite ve hizmet sağlamaktadır. Her yıl düzenli bir ivme ile yükselmekte olan

firma, 2021 yılı itibari ile 52’i aşkın ülkeye ürün tedariki sağlamakta olup, her geçen gün ülke ekonomisine daha

da fazla katkıda bulunmaktadır.

Fillteks, a registered trademark of Ergüneş Group, has taken firm steps in the sector since 1983, added all kinds

of products in furniture textile industry to its production and supply network with products such as mattress

edge tape, elastic webbing. The Fillteks brand, which participated in the Ergüneş Group of Companies in 2010,

has become a brand that has brought new products to its country and its sector, and gained a place in minds

with its services. Its sales and marketing network is provided by Huzur Malzemecilik, which is within the same

group of companies, having 40 years of experience and reliability. Being aware of the rapid circulation in the

textile industry, by keeping its R&D unit active, Fillteks has become a pioneer in global developments. Fillteks,

which has approximately 350 products within its body, expands its product portfolio each day and contributes

to the sales network. With the regular control and support it sustains in its production facilities, the company

ensures minimum mistake, maximum quality and service. Rising with a regular acceleration every year, as of

2021, the brand supplies products to more than 65 countries and contributes more and more to the country’s

economy every day.
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YATAK FİTİLİ
MATTRESS EDGE TAPE

ELASTİK KOLON GİPELİ
ELASTIC WEBBING

YASSI LASTİK
SHIRR

ELASTİK KOLON GİPESİZ
ELASTIC WEBBING WITHOUT GIMP



YATAK FİTİLİ
MATTRESS EDGE TAPE

YATAK FİTİLİ
MATTRESS EDGE TAPE
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Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır.
Kaliteli bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı
ve verimli olarak yapılmasına imkan tanır,
yatağın kenarında düzgün ve güzel bir
görünüm elde edilmesini sağlar. 10 mm’den
100 mm’e kadar üretilebilmektedir. Standart
ebatları 38mm, 42mm ve 45mm dir. 5 Gram
ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır.
Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi-Yanmazlık
Apresi uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ

Bed roving is used in the production of
mattresses to perform the edge closing
process. A quality mattress roving ensures
fast and efficient mattress production. It
allows a smooth and beautiful appearance
at the edge of the bed. It can be produced
from 10 mm to 100 mm. Standard sizes are
38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.
It is classified as plain model and patterned
models. FR Finishing-Flammability Finishing
can be applied.

MATTRESS EDGE TAPE

2007
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Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaliteli
bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı ve verimli
olarak yapılmasına imkan tanır, yatağın kenarında
düzgün ve güzel bir görünüm elde edilmesini
sağlar.

10 mm’den 100 mm’e kadar üretilebilmektedir.
Standart ebatları 38mm, 42mm ve 45mm'dir.
5 Gram ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır. 

Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi (Yanmazlık
Apresi) uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ
DÜZ DESEN BEYAZ

Bed roving is used in the production of mattresses
to perform the edge closing process. A quality
mattress wick allows mattress production to be
done quickly and efficiently, providing a neat and
beautiful appearance on the edge of the mattress.

It can be produced from 10 mm to 100 mm. Standard
sizes are 38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.

It is classified as plain model and patterned models.
FR Finish (Flammability Finish) can be applied.

MATTRESS EDGE TAPES
WHITE PLAIN PATTERN

Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaliteli
bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı ve verimli
olarak yapılmasına imkan tanır, yatağın kenarında
düzgün ve güzel bir görünüm elde edilmesini
sağlar.

10 mm’den 100 mm’e kadar üretilebilmektedir.
Standart ebatları 38mm, 42mm ve 45mm'dir.
5 Gram ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır. 

Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi (Yanmazlık
Apresi) uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ
DÜZ DESEN RENKLİ

Bed roving is used in the production of mattresses
to perform the edge closing process. A quality
mattress wick allows mattress production to be
done quickly and efficiently, providing a neat and
beautiful appearance on the edge of the mattress.

It can be produced from 10 mm to 100 mm. Standard
sizes are 38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.

It is classified as plain model and patterned models.
FR Finish (Flammability Finish) can be applied.

MATTRESS EDGE TAPES
COLORFUL PLAIN PATTERN
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Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaliteli
bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı ve verimli
olarak yapılmasına imkan tanır, yatağın kenarında
düzgün ve güzel bir görünüm elde edilmesini
sağlar.

10 mm’den 100 mm’e kadar üretilebilmektedir.
Standart ebatları 38mm, 42mm ve 45mm'dir.
5 Gram ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır. 

Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi (Yanmazlık
Apresi) uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ
BALIKSIRTI DESEN BEYAZ

Bed roving is used in the production of mattresses
to perform the edge closing process. A quality
mattress wick allows mattress production to be
done quickly and efficiently, providing a neat and
beautiful appearance on the edge of the mattress.

It can be produced from 10 mm to 100 mm. Standard
sizes are 38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.

It is classified as plain model and patterned models.
FR Finish (Flammability Finish) can be applied.

MATTRESS EDGE TAPES
WHITE HERRINGBONE PATTERNED

Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaliteli
bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı ve verimli
olarak yapılmasına imkan tanır, yatağın kenarında
düzgün ve güzel bir görünüm elde edilmesini
sağlar.

10 mm’den 100 mm’e kadar üretilebilmektedir.
Standart ebatları 38mm, 42mm ve 45mm'dir.
5 Gram ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır. 

Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi (Yanmazlık
Apresi) uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ
BALIKSIRTI DESEN FULL RENKLİ

Bed roving is used in the production of mattresses
to perform the edge closing process. A quality
mattress wick allows mattress production to be
done quickly and efficiently, providing a neat and
beautiful appearance on the edge of the mattress.

It can be produced from 10 mm to 100 mm. Standard
sizes are 38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.

It is classified as plain model and patterned models.
FR Finish (Flammability Finish) can be applied.

MATTRESS EDGE TAPES
FULL COLORFUL HERRINGBONE PATTERNED



12 13

Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaliteli
bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı ve verimli
olarak yapılmasına imkan tanır, yatağın kenarında
düzgün ve güzel bir görünüm elde edilmesini
sağlar.

10 mm’den 100 mm’e kadar üretilebilmektedir.
Standart ebatları 38mm, 42mm ve 45mm'dir.
5 Gram ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır. 

Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi (Yanmazlık
Apresi) uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ
BALIKSIRTI DESEN BEYAZ ÜZERİ RENKLİ

Bed roving is used in the production of mattresses
to perform the edge closing process. A quality
mattress wick allows mattress production to be
done quickly and efficiently, providing a neat and
beautiful appearance on the edge of the mattress.

It can be produced from 10 mm to 100 mm. Standard
sizes are 38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.

It is classified as plain model and patterned models.
FR Finish (Flammability Finish) can be applied.

MATTRESS EDGE TAPES
COLOR ON WHITE HERRINGBONE PATTERNED

Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaliteli
bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı ve verimli
olarak yapılmasına imkan tanır, yatağın kenarında
düzgün ve güzel bir görünüm elde edilmesini
sağlar.

10 mm’den 100 mm’e kadar üretilebilmektedir.
Standart ebatları 38mm, 42mm ve 45mm'dir.
5 Gram ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır. 

Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi (Yanmazlık
Apresi) uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ
BALIKSIRTI SİMLİ

Bed roving is used in the production of mattresses
to perform the edge closing process. A quality
mattress wick allows mattress production to be
done quickly and efficiently, providing a neat and
beautiful appearance on the edge of the mattress.

It can be produced from 10 mm to 100 mm. Standard
sizes are 38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.

It is classified as plain model and patterned models.
FR Finish (Flammability Finish) can be applied.

MATTRESS EDGE TAPES
SILVERY HERRINGBONE PATTERNED
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Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaliteli
bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı ve verimli
olarak yapılmasına imkan tanır, yatağın kenarında
düzgün ve güzel bir görünüm elde edilmesini
sağlar.

10 mm’den 100 mm’e kadar üretilebilmektedir.
Standart ebatları 38mm, 42mm ve 45mm'dir.
5 Gram ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır. 

Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi (Yanmazlık
Apresi) uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ
MERDİVEN DESEN

Bed roving is used in the production of mattresses
to perform the edge closing process. A quality
mattress wick allows mattress production to be
done quickly and efficiently, providing a neat and
beautiful appearance on the edge of the mattress.

It can be produced from 10 mm to 100 mm. Standard
sizes are 38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.

It is classified as plain model and patterned models.
FR Finish (Flammability Finish) can be applied.

MATTRESS EDGE TAPES
LADDER PATTERN

Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaliteli
bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı ve verimli
olarak yapılmasına imkan tanır, yatağın kenarında
düzgün ve güzel bir görünüm elde edilmesini
sağlar.

10 mm’den 100 mm’e kadar üretilebilmektedir.
Standart ebatları 38mm, 42mm ve 45mm'dir.
5 Gram ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır. 

Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi (Yanmazlık
Apresi) uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ
YAPRAK DESEN

Bed roving is used in the production of mattresses
to perform the edge closing process. A quality
mattress wick allows mattress production to be
done quickly and efficiently, providing a neat and
beautiful appearance on the edge of the mattress.

It can be produced from 10 mm to 100 mm. Standard
sizes are 38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.

It is classified as plain model and patterned models.
FR Finish (Flammability Finish) can be applied.

MATTRESS EDGE TAPES
LEAF PATTERN
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Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaliteli
bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı ve verimli
olarak yapılmasına imkan tanır, yatağın kenarında
düzgün ve güzel bir görünüm elde edilmesini
sağlar.

10 mm’den 100 mm’e kadar üretilebilmektedir.
Standart ebatları 38mm, 42mm ve 45mm'dir.
5 Gram ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır. 

Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi (Yanmazlık
Apresi) uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ
ZİGZAG DESEN

Bed roving is used in the production of mattresses
to perform the edge closing process. A quality
mattress wick allows mattress production to be
done quickly and efficiently, providing a neat and
beautiful appearance on the edge of the mattress.

It can be produced from 10 mm to 100 mm. Standard
sizes are 38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.

It is classified as plain model and patterned models.
FR Finish (Flammability Finish) can be applied.

MATTRESS EDGE TAPES
ZIGZAG PATTERN

Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaliteli
bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı ve verimli
olarak yapılmasına imkan tanır, yatağın kenarında
düzgün ve güzel bir görünüm elde edilmesini
sağlar.

10 mm’den 100 mm’e kadar üretilebilmektedir.
Standart ebatları 38mm, 42mm ve 45mm'dir.
5 Gram ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır. 

Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi (Yanmazlık
Apresi) uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ
TOPRAK DESEN

Bed roving is used in the production of mattresses
to perform the edge closing process. A quality
mattress wick allows mattress production to be
done quickly and efficiently, providing a neat and
beautiful appearance on the edge of the mattress.

It can be produced from 10 mm to 100 mm. Standard
sizes are 38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.

It is classified as plain model and patterned models.
FR Finish (Flammability Finish) can be applied.

MATTRESS EDGE TAPES
SOIL PATTERN
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Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaliteli
bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı ve verimli
olarak yapılmasına imkan tanır, yatağın kenarında
düzgün ve güzel bir görünüm elde edilmesini
sağlar.

10 mm’den 100 mm’e kadar üretilebilmektedir.
Standart ebatları 38mm, 42mm ve 45mm'dir.
5 Gram ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır. 

Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi (Yanmazlık
Apresi) uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ
DAMALI DESEN

Bed roving is used in the production of mattresses
to perform the edge closing process. A quality
mattress wick allows mattress production to be
done quickly and efficiently, providing a neat and
beautiful appearance on the edge of the mattress.

It can be produced from 10 mm to 100 mm. Standard
sizes are 38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.

It is classified as plain model and patterned models.
FR Finish (Flammability Finish) can be applied.

MATTRESS EDGE TAPES
CHECKERED PATTERN

Yatak fitili yatak üretiminde kenar kapama
işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaliteli
bir yatak fitili, yatak üretiminin hızlı ve verimli
olarak yapılmasına imkan tanır, yatağın kenarında
düzgün ve güzel bir görünüm elde edilmesini
sağlar.

10 mm’den 100 mm’e kadar üretilebilmektedir.
Standart ebatları 38mm, 42mm ve 45mm'dir.
5 Gram ile 20 Gram arasında üretim yapılmaktadır. 

Düz model ve desenli modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. FR Apresi (Yanmazlık
Apresi) uygulanabilmektedir. 

YATAK FİTİLİ
KİLİM DESEN

Bed roving is used in the production of mattresses
to perform the edge closing process. A quality
mattress wick allows mattress production to be
done quickly and efficiently, providing a neat and
beautiful appearance on the edge of the mattress.

It can be produced from 10 mm to 100 mm. Standard
sizes are 38mm, 42mm and 45mm. Production is
made between 5 Grams and 20 Grams.

It is classified as plain model and patterned models.
FR Finish (Flammability Finish) can be applied.

MATTRESS EDGE TAPES
RUG PATTERN
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Elastik kolon koltuk üretimlerin de oturak
ve sırt kısmında koltuğun esnemesini sağlar.
Gipeli ve Gipesiz olarak 2 farklı şekilde
üretilmektedir. Gipe, ürün içerisindeki
lastiklerin ip ile kaplanmasıdır. Gipeli elastik
kolonlar dünya standartlarında 5 cm ve 7 cm
olarak üretilmektedir. Genelde mavi veya
yeşil renklerdedir. Üzerlerinde ki çizgi sayıları
kalitelerini belli etmektedir. İstenilen ebatta,
gramajda, esneklikde ve renkde
üretilebilmektedir.

ELASTİK KOLON GİPELİ

Elastic webbing allows the furniture to flex
in the seat and back part of furniture
productions. It is produced in 2 different
ways as with and without gipe. Gipe is the
covering of the tires in the product with
rope. Gipeli elastic webbings are produced
in world standards as 5 cm and 7 cm. It is
usually blue or green in color. The number
of lines on them indicates their quality. It can
be produced in desired size, weight, flexibility
and color.

ELASTIC WEBBING

ELASTİK KOLON GİPELİ
ELASTIC WEBBING
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Elastik kolon koltuk üretimlerin de oturak ve
sırt kısmında koltuğun esnemesini sağlar.
Gipeli ve Gipesiz olarak 2 farklı şekilde
üretilmektedir. Gipe, ürün içerisinde ki
lastiklerin ip ile kaplanmasıdır. Gipesiz elastik
kolonlar dünya standartlarında 5 cm ve 7 cm
olarak üretilmektedir. Genelde renk olarak
krem renklerdedir. Ürün dokuma işlemi
yapıldıktan sonra apre işlemi ile hem sağlamlık
hemde ütülenmiş hale getirilir. Gipeli elastik
kolonlara göre daha ekonomiktir. Genelde
koltuğun sırt kısımlarında ve sandalye
üretimlerinde hem sırt hem oturak kısımlarında
kullanılır. 

ELASTİK KOLON GİPESİZ

Elastic webbing allows the furniture to flex in
the seat and back part of furniture productions.
It is produced in 2 different ways as with and
without gipe. Gipe is the covering of the tires
in the product with rope. Gipeless elastic
webbings are produced in world standards
as 5 cm and 7 cm. It is usually cream in color.
After the weaving process, the product is
made both robust and ironed with the finishing
process. It is more economical than gippled
elastic webbing. It is generally used in the back
parts of furniture and both back and seat parts
in chair production.

ELASTIC WEBBING WITHOUT GIMP
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Countries

60
Yassı lastikler genelde yatak üretimlerinde
kullanılır. Beyaz ve siyah renklerde tercih edilir.
1,5 cm, 2 cm ve 2,5 cm olarak üretilmektedir.
Üretim hattında 1 cm ve 10 cm arasında
istenilen renklerde üretilebilmektedir.

YASSI LASTİK

Flat tires are generally used in the production
of mattresses. It is preferred in white and black
colors. It is produced as 1.5 cm, 2 cm and 2,5 cm.
It can be produced in desired colors between
1 cm and 10 cm in the production line.

SHIRR
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