
 

 

 

   

 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАЗАРА НА ТЕКСТИЛ ЗА БИТА В ИСПАНИЯ 
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Общи данни за 2014г-2015 г. 

През 2014г. испанската икономика показа явни признаци на съживяване и излизане от 

кризата, основните и показатели се подобриха и това директно повлия върху текстилния 

сектор и съответно върху текстилни изделия за бита. Тази тенденция се запази и през 

2015година. 

Фирмите, които оперират в този сектор през 2014 г. са били 1,546 и са ползвали услугите 
на 15,071 професионалисти. Отбелязаният от тях обем на продажби е 1,807 млрд. евро. 

Износът на изделия от сектора се е увеличил с повече от 14% сравнение с предходната 
година. Вносът също се увеличил като резултат от подобреното вътрешно потребление. 

Благоприятно влияние върху търсенето на текстилни изделия за бита оказват повишената 

покупателна способност, съживяването на автомобилната индустрия и добрите резултати в 

туризма и хотелиерската заетост. В заключение може да се каже, че потреблението на 
текстилни изделия за дома се е повишило с 2,2% в сравнение с 2013г. 

Сред основните клиенти в износа на текстилни изделия за бита е Франция с близо 21% от 

общия износ, следвана от останалите европейски държави. Голям скок в износа на тези 
изделия бележат пазарите на Азиатските страни.  

При вноса  има ръст от 13,7%, достигайки до 1,247 млрд. евро. Основен доставчик на 

текстилна продукция продължава да бъде Китай, представлявайки 31% от целия внос. 

Пакистан и Индия са другите двама вносители на тези изделия в Испания. Вносът от 

страните от Европейския съюз е 31% общо. Най-голям ръст при вноса през 2014г. достигат 

страните от Азия, следвани от средиземноморските, а при  европейските държави ръстът е 

от 8%. 

Запазена е тенденцията луксозните артикули от този сектор да бъдат внасяни от Франция 

и Италия, а по-средното и ниско качество - от производители в Китай, Румъния и др. 
източноевропейски страни. 

Въпреки отбелязания ръст в развитието на сектора, икономическата криза 
промени тенденциите в развитието му, които е добре да се имат предвид: 

- Все повече се търсят логистични улеснения и по-ниски транспортни разходи, при 

което по-късите разстояния при производството и вноса са плюс. (рецесията в Китай 

и последвалото вдигането на цените на производство там, направиха възможно 

връщането към производители в Европа като Португалия, източноевропейски 

страни) 

- В условията на криза, когато съществува доста голяма несигурност в изискванията 

на потребителя, високо се цени възможността за бърза реакция и откликване на 

нуждите на пазара. Ето защо дистрибуторите се обръщат за внос на продукция все 

повече към Португалия, Турция, Мароко.  (българските производители могат да 
бъдат в този смисъл конкурентноспособни) 

 

Структуриране на пазара: 

В разглеждания сектор преобладават малките независими магазини и те са около 13.000 

общо. 45% от тях се намират в областите Каталуния, Андалусия и Валенисия. Те губят за 



поредна година конкуренцията с универсалните магазини и появилите се нови пазарни 

центрове по формулата на модните магазини на големите производители на конфекция. 

Фирми като Inditex (Zara home), Atrium, Don Algodón, Adolfo Dominguez и др. 

откриха свои специализирани търговски пунктове с текстилни стоки за бита и декорация 
на дома, които се отличават с високо качество и актуалност на дизайна. 

Една от испанските търговски вериги El Corte inglés с 65 търговски пункта в страната 

заема 15% от целия текстилен дял, например. Предлаганите артикули са с високо качество 

и модерен дизайн. 

Друг фрагмент са Хипер и Сумер маркетите: В тях има специализирани текстилни 

секции, които са ограничени като модели и при това постоянно се сменя предлаганата 

стока. Качеството е средно към ниско, но цените са изключително конкурентни. Тяхният 

пазарен дял непрекъснато расте и през последните години е около 25%. Тук лидер е 

веригата Carrefour. Предлаганата изделия в техните 137 магазина идва основно от Азия. 
90% от артикулите са тяхна марка TEX. 

Следващият фрагмент са т.нар. Factory/OUTLETS: 

Това е един относително нов формат, който през последните 6 години набра голяма 

скорост. Неговият пазарен дял е около 10%. Предлаганите артикули са от средно към 

високо качество и поддържат постоянно намалена цена независимо от сезонните 

намаления. Някои от тези магазини са в големите търговкси центрове и предлагат известни 

марки, други – предлагат не толкова известни марки и разполагат магазините си дори в 

по-евтени жилищни зони. Обикновено това са артикули от закупени stocks, които вече не 

са така актуални, например от минал сезон или година, и се предлагат с големи 

намаления. 

Друг сектор, който е консуматор на битов текстил, е хотелиерският туризъм. 

В графиката по-долу е отразена тенденцията за значително по-големи продажби в 

специализираните магазини (Zara home, Don Algodón и други) и хипер и супер маркети 
срещу универсалните магазини и малки търговци. 
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Географско разпределение на фирмите: сред автономните области – Каталуния е 

областта с най-голям брой фирми за битов текстил – 1990, които представляват 29,4% от 

всички фирми в страната, следвана от Мадрид – 1336 фирми – 19,7%, Валенсия 956 или 

14,1% и Андалусия с 684 или 10%.  

Ето и пример в проценти за продажбите през 2014г. в област Мадрид на текстилни 
изделия. Процентът на текстил за дома е 18% от общия дял на продажба на текстил. 



 

Цени на дребно: 

Цените за клиенти са спаднали с 2% през 2014г., с което се продължава тенденцията от 
2013г.(-0,4%) и 2012г.(-0,5%). 

 

 

Предлагаме имена и електронен адрес на някои от по-големите фирми в сектора: 

 

Фирма WEB СЕКТОР 

ABBATTE www.abbatte.com  

Спално бельо, 

ленени покривки, 

кърпи, подаръци 

ABECÉ CASA 

(ARTEX SDAD. 

TEXTIL, S.L.) www.abececasa.com  

Спално бельо, 

кърпи 

AITEX – 

INSTITUTO 

TECNOLOGICO 

TEXTIL www.aitex.es 

Текстилен 

технологичен 

център 

http://www.abbatte.com/
http://www.abececasa.com/
http://www.aitex.es/


ALDECO – 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 

S.A. www.aldeco.pt 

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси, 

спално бельо 

ALFOMBRAS 

ARTESANALES LA 

ALPUJARREÑA, 

SLU www.alpcarpets.com Килими и покривки 

ASSOCIAÇAO 

HOME FROM 

PORTUGAL www.textiles-selection.com  

Текстилна 

асоциация 

ATEVAL – HOME 

TEXTILES FROM 

SPAIN www.ateval.com/hometextilesfromspaim.com  

Текстилна 

асоциация 

ATHENEA www.texathenea.net  

Домашен текстил, 

декор, баня и кухня 

AZNAR TEXTIL 

SLU www.aznartextil.com  

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси, 

спално бельо 

CARRARA www.besanaspugna.com 
Спално бельо, 

кърпи 

COMERSAN SA www.comersan.com  

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси, 

спално бельо 

DON ALGODÓN – 

SECRETOS TEXTIL 

S.L. www.donalgodon.es 

Спално бельо, 

кърпи 

EQUIPO DRT SA www.equipo-drt.es 

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси, 

спално бельо 

ESCRIG, S.L. www.escrigsl.com  

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси, 

спално бельо 

FRANCISCO JOVER 

SA www.jover.es  

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси, 

спално бельо 

LASA HOME www.lasaint.es  Спално бельо, 

http://www.aldeco.pt/
http://www.alpcarpets.com/
http://www.textiles-selection.com/
http://www.ateval.com/hometextilesfromspaim.com
http://www.texathenea.net/
http://www.aznartextil.com/
http://www.comersan.com/
http://www.donalgodon.es/
http://www.equipo-drt.es/
http://www.escrigsl.com/
http://www.jover.es/
http://www.lasaint.es/


кърпи 

LA MALLORQUINA www.lamallorquina.es 
Домашен текстил, 

декор, баня и кухня 

LUISA SEMPERE www.luisasempere.com 

Спално бельо, баня 

и кухня 

MANTEROL www.manterol.es 

Домашен текстил, 

декор, баня и кухня 

MANUEL REVERT www.revert.es  

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси, 

спално бельо 

OVERLOOK 

BUSINESS S.L. / 

ATELIE www.atelie.es  

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси, 

спално бельо 

PIEL, S.A. www.pielsa.es  

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси, 

спално бельо 

SG HOGAR www.sgramagehogar.es  

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси, 

спално бельо. 

TEXTIL BATAVIA 

S.L. www.tejidosignifugos.com  

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси, 

спално бельо. 

TEXTILES OLCINA 

SL www.texol.es  

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси, 

спално бельо. 

TEXTILES 

VISATEX SL www.visatex.com  

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси 

TEXTURA www.textura-interiors.com  

Домашен текстил, 

декор, баня и кухня,  

ZARAHOME www.zarahome.com 
Домашен текстил, 

декор, баня и кухня 

TEXTILS MORA 

S.A.L. www.texmora.com  

Спално бельо, 

тоалетни и 

http://www.luisasempere.com/
http://www.manterol.es/
http://www.revert.es/
http://www.atelie.es/
http://www.pielsa.es/
http://www.sgramagehogar.es/
http://www.tejidosignifugos.com/
http://www.texol.es/
http://www.visatex.com/
http://www.textura-interiors.com/
http://www.texmora.com/


кухненски кърпи, 

ленени покривки 

TUVATEXTIL S.L. www.tuvatextil.com 

Оборудване на 

ресторанти и 

хотели, домашен 

текстил, завеси. 

 

Професионални организации и сдружения: 

ACOTEX 

Асоциация на търговците на текстилни изделия  

C/ Alberto Aguilera, 66, 1DCHA 

Madrid 28015 

Tel.915492397 

acotex@acotex.org 

 

AITEX ESPAÑA 

Текстилен технологичен институт 

Plaza de Emilio Sala,1 

03801 ALCOI 

ALICANTE 

www.aitex.es 

 

ATEVAL 

Асоциация на текстилните предприемачи в региона на Валенсия: 

Ontiyent - Valencia 
C/. Els Telers 20, 46870 
96 291 30 30 
ateval@ateval.com 
 

CITYC 

Информационен текстилен център 

http://cityc.es/ 

Sant Quirze, 30 - 08201 Sabadell - Barcelona 

T.+34 93 745 19 17- F.+34 93 748 02 52 

cityc@cityc.es 

 

FEDECON 

Испанска федерация на предприемачите в текстилния сектор и конфекция 

http://www.fedecon.es/ 

Domicilio: Avda. de Blas Infante, nº 4 – 3ª entreplanta 

41011 –SEVILLA- 

Teléf. 954280052 – 954280128 

Fax: 954282560 

Web: aeconsevilla.org 

E.mail: aecon@aeconsevilla 

 

 

TEXFOR 

Конфедерация на текстилната индустрия 

Sant Quirze, 30 ·  

http://www.tuvatextil.com/
http://www.aitex.es/
http://cityc.es/
tel:%2B34%2093%20745%2019%2017
tel:%2B34%2093%20748%2002%2052
mailto:cityc@cityc.es
http://www.fedecon.es/
http://www.aeconsevilla.org/
mailto:aecon@aeconsevilla.org


08210Sabadell 

T. 93 745 19 17 · F. 93 748 02 52 

info@texfor.es 

 

 

 

                                                                            Изготвил: Мария Янчева 

                                                                            СТИВ МАДРИД 
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