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Lapunk idei tavaszi száma éppen akkor kerül az 
olvasók, vagyis a hazai lakástextil kiskereskedők 
kezébe, mikor is valamennyi nemzetközi és hazai 
szakkiállítás kapuja már bezárult, a látogatók pe-
dig hazaértek, Frankfurtból, Párizsból, Salzburgból, 
Ferihegyről, Budaörsről vagy éppen Budapest bel-
városából. 

Persze voltak, akik nem látogattak ki egyetlen 
helyszínre sem, vagy a gazdag kínálatból kedvükre 
válogatva néhány helyről még így is lemaradtak, nos, 

nekik kívánunk beszámolni – lehetőségeink viszony-
lag szűkös eszközeivel – a látottakról, tapasztaltakról. 

A Heimtextil idén is hozta a formáját, ezért 
onnan mi most nem a hagyományos tudósítással 
érkeztünk: a XXI. század technológiáját, a digitális 
textilnyomtatók megjelenését pécéztük ki, és írá-
sunkban azt elemeztük, mindennek milyen hatásai 
lehetnek a piacra.

Néma Róbert vendégkommentárját is olvashat-
ják a frankfurti vásárról, ő arról értekezik írásában, 
vajon mennyire éri meg nekünk, hogy egyre inkább 
mindannyian egy látszatvilág lakói leszünk.

Fazekas Henriett a salzburgi CASA-n járt, 
ahonnan egy számunkra is megfontolandó ta-
pasztalattal tért haza: úgy látta, az osztrák ke-
reskedők nem nagyon akarnak tudomást venni 
a gazdasági visszaesésről, és inkább optimistán 
állnak a jövőhöz.   

Gazdag hírrovatunk cégekre lebontva számol be 
a hazai két nagy kiállítás és vásár, a ferihegyi és a 
budaörsi eseményeiről, illetve a többi házivásárról.

Lapunk végén pedig a JAB Gerbeaud házban 
tartott bemutatója és vására köszön vissza egy be-
számoló erejéig. 

Hasznos böngészést kívánunk minden kedves 
olvasónknak!  

Post festum
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A Teletextil nyári száma 2014 májusának végén jelenik meg.

A lapot Regős Anna munkái illusztrálják.

„A szakkiállítások kapui bezárultak, a látogatók hazatértek”



Az idei Heimtextil tervezői szekciójában egy érdekes sarokra bukkanhattunk. A terem egyik részét, és nem is 
olyan jelentéktelen alapterületen a high tech cégek vették birtokba, legújabb textilnyomtató (latex printer) 
berendezéseiket vonultatva föl. A gyártók a nemzetközi szintéren is jelentősek, elég talán, ha csak az ameri-
kai Hewlett-Packardot említjük. 

Az általuk kiállított technológia lélegzetelállító: számítógép vezérelte nyomtatók, melyek képesek textilre 
gyakorlatilag mindent, színben és mintában kinyomtatni, a legmagasabb minőségi sztenderdeknek meg-
felelve, a legelképesztőbb mennyiséget produkálva. A kiállítókhoz pedig olyan szoftvergyártók társultak, 
amelyek a textiltervezők munkáit fordítják le a számítógépek sajátos nyelvére; színben, mintában itt sincse-
nek akadályok. Egy egész vertikum formálódik a szemünk előtt, vadonatúj technológia, amely már tényleg 
a XXI. századot célozza. De, hogy mindennek milyen hatásai lesznek magára a lakástextil piacra, globálisan 
és idehaza, nos, ez lesz az igazi kérdés.

A kis széria és az egyedi igények miatt talán azt érdemes először leszögeznünk, hogy itt nem a klasszi-
kus értelemben vett gyártásról van szó, ez sokkal inkább egyfajta szolgáltatás. Ennek megfelelően vagy egy 
tőkeerős nagykereskedő cég vállalja ezt föl, vagy pedig egy külön szolgáltató ágazat jöhet létre, kifejezetten 
erre a piacra specializálódva. A technológia miatt ebbe mindenképpen jelentős pénzeket kell fektetni. 

Érdemes az egészet talán a megrendelői oldalról tekinteni, hiszen itt valójában nagyon is egyedi igé-
nyekről, speciális kívánságokról lehet szó. A gyártást, a technológia egészét a digitalizáltság jellemzi, és ez 
megjelenik a megrendelői oldalon is. Az internetes vásárlás, a mintaleadás, a megrendelés itt meghatározó 
lehet, ez pedig jelentheti adott esetben a kiskereskedők kikapcsolását és a közvetlen szolgáltató-megren-
delő (amennyiben pedig az szolgáltatást a nagykereskedő végzi, úgy a nagykereskedő-megrendelő) kap-
csolat kiépülését.

Azt sem érdemes figyelmen kívül hagynunk, hogy nem a kifejezetten nemes kelmék jellemzője a nyo-
másos technológia alkalmazása. Vagyis, az egyszerűbb, kevésbé igényes, ha úgy vesszük olcsóbb termékek 
gyártásánál merülhet fel az alkalmazása. Vagyis egy sajátos ellentmondás azonnal jelentkezik: az egyedi 
szériák miatt rendkívül költségesen kell majd legyártani az adott terméket, mely a klasszikus módon, tö-
megtermékként elkészítve inkább a közép kategóriás anyagok sorába tartozna. A paradoxon tehát előttünk 
áll: az exkluzivitás drága, csakhogy a nyomott anyag pusztán egyedi, de semmiképpen sem exkluzív. Viszont 
a technológia miatt mégis drága.

Az alkalmazás területeit számba véve, elsősorban a dekor, az előfüggöny és a bútorszövet jöhet szóba. 
S hogy ebbe kik vághatnak bele?
Olyan cégek, amelyek kellő tőkeerővel rendelkeznek ahhoz, hogy raktáron tartsák a megfelelő mennyi-

ségű alapanyagot, és azt várják, hogy valamilyen mintára érkezik egyedi megrendelés, vagyis: drága tech-
nológia, kellő raktárkapacitás és türelem. Akinek már eleve komoly piaca van, az erre a piaci szegmensre 
is építhet. Ugyanakkor itt is igaz az az általános vélekedés, hogy az fog igazán nagyot „szakítani” ennek a 
technológiának az alkalmazásával, aki először vág bele. 

A frankfurti vásárváros véget nem érő folyosóin bóklászva azon töprengtem, mit is érdemes 
kiemelni a látottakból, mi az, ami idén igazán újdonság volt, színben, dizájnban, egyebekben. 
Évek óta hagyományos beszámolókat közöl a Teletextil a Majna menti kiállításról. Ennek most 
vége. Tudósítónk ezúttal a jövőt pásztázza, a jelennel többé-kevésbé úgyis mindannyian tisztá-
ban vagyunk.

TexTilnyomTaTók anTe porTas

   „Érdemes az egészet megrendelői oldalról tekinteni”

04 sztori
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Exkluzív környezetben, nagy sikerrel mutatta be a Christian Fischbacher 
cég 2014 tavaszi/nyári kollekcióját a párizsi Maison & Objet keretein 
belül, idén januárban. A 29 új mintasál és 4 mintakönyv elismerést váltott 
ki a Styletrend 2014 szakmai kiállításon is. A svájci vállalat tervezői erre 
a szezonra is különleges módon kombinálták a legmagasabb minőségű 
alapanyagokat a formabontó és klasszikus mintákkal, egyszerre meg-
felelve a kísérletezés és elegancia kívánalmainak. Az újdonságok – a 
Fischbacher cég olasz kollekciójának ez évi darabjaival egyetemben – 
megtekinthetők a magyarországi forgalmazó, az Amento Kft. budapesti 
bemutatótermében (MANTU Ajtóstúdió, Röppentyű u. 73/a).

Elkészült a Rovitex új telephelye, mely 700 milliós összberuházásának 
egyik jelentős részét képezi. A második ütem, a gépek beüzemelése 
tavasz végére várható, melyhez az új gépek beszerzése már folyamat-
ban van, egy részük már meg is érkezett a Rovitexhez. Az új üzem terve-
zésekor külön szempont volt a környezettudatosság, a környezeti kibo-
csátás minimalizálása és a modern energiaellátás: a fűtést hőszivattyú, 
a villamos energia ellátást pedig 50 kW-os napelemes kiserőmű segíti. 
Nagy hangsúlyt fektettek a munkahelyek ergonomikus kialakítására és a 
kellemes munkakörnyezetre is, az épületben sok az ablak, a természetes 
fény. A kellemes közérzeten túl a hatékonyság elve vezérelte a tervezést: 
külön szempont volt, hogy kialakítása a legnagyobb mértékben támogas-
sa az egymásra épülő munkafolyamatokat.

Január elsején új szoftver bevezetésével kezdte az évet a Szintetika Kft. 
Az integrált vállalatirányítási rendszer a cég minden folyamatát vezérli, 
jelentős növekedést eredményezve hatékonyságban és rugalmasságban. 
Az új számítástechnikai rendszer alapját képezi egy hamarosan beveze-
tésre kerülő új B2B webes viszonteladói információs rendszernek, amelyen 
a partnerek elérhetik az aktuális készleteket és árakat, rendeléseket 
adhatnak le, és nyomon követhetik futó rendeléseiket. A cégvezetés azt 
reméli, hogy a fejlesztés a magas szintű szolgáltatás további emelkedését 
eredményezi a vevők elégedettségére. A projekt a 2013-ban indult komplex 
vállalat fejlesztés utolsó lépcsője, amelyhez a cég jelentős Európai Uniós 
támogatást nyert el. 

A Gardénia új kollekciója, a Premium Classics sikerrel debütált 
itthon és külföldön is: a Frankfurtban bemutatott minták a magyar 
vásárlók körében is osztatlanul tetszést arattak. Az idei év újdonsága 
dekoranyagot és bútorszövetet kínál egy új kategóriában. Mint neve 
is jól sugallja, a Premium Classics hosszú távra tervezett kollekció, 
visszafogott eleganciájával időtálló és hiánypótló a piacon. A visszajel-
zések a finom harmónián, kombinálhatóságon és színválasztékon kívül 
a jó ár-érték arányt dicsérik.

Idén az INKU Kft. belvárosi bemutatóterme (Károly krt. 18.) adott otthont 
az INKU tavaszi újdonságait felvonultató szakmai kiállításnak. Az ellátogató 
partnerek egyúttal egy élesben működő üzlet napi rutinjába is betekintést 
nyerhettek. Ezen kívül a partnerek az új termékcsoportok sikeres bevezeté-
séhez, a kollekciók elhelyezéséhez és promóciójához már jól bevált ötlete-
ket is kaphattak. Mivel az INKU ősszel ünnepli 25 éves fennállását, minden 
megjelent partner 25 ezer forint értékben ingyenes mintát választhatott. A 
sok újdonság közül, talán nem véletlenül a Mohawk gyár SmartStrand Silk 
padlószőnyege aratta a legnagyobb sikert. A SmartStrand Silk tulajdonsá-
gaiban még az eddigi legkedveltebb SmartStrand szőnyegeket is felülmúl-
ja, hiszen a megszokott tulajdonságokon túl (természetes szál, antiallergén 
és antisztatikus kiképzés, rendkívüli strapabírás, vízzel takaríthatóság, 
7-15 év gyári garancia), talán ez a szőnyeg lesz a legpuhább, amit eddig 
megtapinthattunk.

Új paszománykatalógussal rukkolt elő a Firhang. A Haute Couture névre 
keresztelt kollekció a február végi Styletrend kiállításon került bemuta-
tásra. Ezzel a mintakönyvvel gyöngyös paszományok, rojtok, bojtok és 
elkötők kerültek be a cég választékába, mintegy teljessé téve azt. Az 
osztrák Ambiente&Design-tól érkező kiegészítők eddig leginkább a klasz-
szikus textilekhez készültek. A tavalyi pompomos Country kollekció
és az idén hozzátársult gyöngyök végre a modern függönyözés szerel-
meseinek is megoldást nyújtanak. A paszományok vágva, rövid szállítási 
határidővel rendelhetőek.

Új inspirációkkal bővült az InteriArt kollekció. A Szintetika exkluzív már-
kája két új könyvvel jelent meg, amellyel az InteriArt termékek száma im-
máron 248-ra emelkedett. Új termékkategória az ágytakaró textília, amely 
vastagságának köszönhetően nem igényel bélelést. A Passion elegáns, 
mégis játékos függönyei és bútorszövetei, a Lovely Weekend fiatalosan 
színes és romantikus inspirációjával megtekinthető a www.interiart.hu 
weboldalon. Az új termékek a márkánál megszokott szolgáltatások teljes 
arzenálját felvonultatják, sok egyéb mellett már induláskor elérhetők a 3d 
tervezőprogramok által használt textúrák is.

Az ARCHLine.XP 2014 belsőépítészeti tervezőprogram bemutatkozása 
nagy sikert aratott az angol tervezők körében az Interiors UK 2014 ki-
állításon Birminghamben. A kiállítás Textil Pavilon részében bemutatott 
gyönyörű és inspiráló szövetek a színskála minden árnyalatában megta-
lálhatók voltak. 

HÍREK



Új lehetőség a kis és nagykereskedőknek termékeik népszerűsítésére, a forga-
lom növelésére.

Az ARCHLine.XP Virtuális Bemutatóterem ma már több ezer tervezőnek nyújt 
lehetőséget arra, hogy felfedezzék az Ön cégének termékeit, és beépítsék di-
gitálisan elkészített terveikbe. A gyűjtemény folyamatosan bővül a csatlakozó 
partnercégek termékeivel (bútorszövetekkel, függönyökkel, tapétákkal, fes-
tékszínekkel, bútorokkal, lámpákkal és egyéb 3D-s modellekkel). Ha a tervező 
valósághű látványterven láttatja a termékeket, a megrendelő nagyobb valószí-
nűséggel fogja azt választani, illetve megvásárolni. A Bemutatótermet megte-
kintheti a következő linken: 

http://www.archline.hu/showroom/types/material

Ha szeretné bemutatni termékét az ARCHLine.XP® Virtuális Bemutatóterem-
ben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot irodánkkal.

HÍREK
A hagyományokhoz hűen a JAB csoport 
idén is képviseltette magát a legjelentősebb 
európai lakástextil- és bútorkiállításokon 
(Január 8-11. Heimtextil, Frankfurt, Január 
22-25. CASA/Texbo, Salzburg, Január 24-27. 
Paris Déco off, Január 19-25. Imm Cologne, 
Köln, Február 2-4. Heimtex Suisse, Bern). 
A frankfurti Heimtextilen a 3.0 pavilonban, a 
Deco Team tagjaként a Gardisette és a JAB 
Technik állította ki új függöny és árnyékolás-
technika kollekcióit. Abszolút népszerűségnek 
örvendtek a JAB lapfüggönyei, amelyek késő 
tavasszal immár a magyar piacon is elér-
hetők lesznek. A 3.1 helyszínen a Carlucci 
újdonságait tekinthették meg az érdeklődők, 
ezek közül is a változatos felszínű, válogatott 
tapétákat tartalmazó STRUCTURES könyv, 
valamint a különleges, háromdimenziós 
hatást keltő bársonyok kapták a legnagyobb 
elismerést. A francia Déco off kiállítás alatt a 
JAB ismét a saját, párizsi bemutatótermében 
fogadta vendégeit, ahol termékeinek teljes 
választékával, lakástextilen, tapétán, bútoron 
kívül szőnyeggel és a legújabb családtag PVC 
padlóburkolattal várta az érdeklődőket.

A Rovitex különösen sűrű vásári szezonnal, 
erős kezdettel nyitotta az évet. A január eleji 
frankfurti Heimtextil immár a 8. alkalom volt a 
Rovitexnek kiállítóként, ahol az eredmények a 
„rutin és az évek” jegyében a várakozáson felül 
erősek voltak: jelentősen növekedett az export 
megrendelések száma. Frankfurtot a salzburgi 
Casa kiállítás követte, majd a budapesti La-
kástextil vásár következett. A Rovitex mögött 
január óta három nagy volumenű vásár van, 
míg az idei első félévben további hat jelentős 
vásáron vesznek részt.

Az Amento Kft. által képviselt három cég – 
ADO, Christian Fischbacher, SATI – új kollek-
ciói sikerrel mutatkoztak be a Styletrend 2014 
kiállításon. A barcelonai SATI vállalat a magyar 
forgalmazóval együttműködve, hangsúlyos 

módon, külön standdal képviseltette magát 
a bemutatón: a cég tavalyi szerkezetváltását 
követően kiemelt figyelmet fordít a „Costa Este” 
elnevezésű prémium termékcsaládra, amely 
dekorációs anyagok mellett kézzel gyártott 
exkluzív táskákat, párnákat és törölközőket 
is magában foglal. A spanyol gyártó emellett 
a látogatók elé tárta új, Colour Trend szettjét, 
amely a már nagy sikert aratott, több mint ezer 
színt tartalmazó Colorbook család újjáértelme-
zett kollekciója.

Mintegy 200 cég látogatta meg a Laguna 
standját a ferihegyi kiállítás három napjában. 
Az egyes terminál (Ferihegy 1) épületében 
tartott rendezvény így az elmúlt évek látoga-
tottsági szintjét hozta. Habár az érdeklődést 
egyszerre jellemezte az óvatosság és a derű-
látás, a partnerek részéről az újdonságok iránti 
megelőlegezett bizalom volt tapasztalható. A 
Laguna Lakástextil Kft. hatvan új mintasállal 
rukkolt elő a tavaszi kiállításon.

Az INKU-tól már rendelhetők az új Dekowe 
designszőnyeg-mintasálak, az általa kizáró-
lagosan forgalmazott Elvin függöny-kollekció, 
az INKU, Steffel és Hometrend tavaszi tapé-
ta-újdonságok, a tavaszi frissességet hozó 
lakástextil kiegészítők (pl. Mora, Antilo, Piel 
plédek és ágytakarók), a Pimpernel konyhai 
kiegészítői, illetve az INKU design lábtörlők. 
Az újdonságokért és az akciós kínálathoz 
iratkozzon fel az INKU hírlevélre az info@inku.
hu címen, vagy a hirdetésben szereplő telefon-
számok bármelyikén.

Megjelent az ARCHLine.XP 2014 tervezőprog-
ram új verziója. Az új verzió jellegét megha-
tározó főbb újdonságok egyike a „látszólagos 
anyagok” használata. A belsőépítészek, terve-
zők szinte napi szinten szembesülnek azzal, 
hogy az ügyfél megváltoztatta elképzelését és 
másik függönyt, tapétát, bútorkárpitot, szőnye-
get szeretett volna. A „látszólagos anyagok” 

használatával egy belsőtér új változatának elő-
állítása csak egy kattintás a tervező számára. 

Bemutatta új, tavaszi kollekcióját a Szintetika 
Kft. A Lakástextil 2014 kiállítás keretein belül 
megrendezett partnertalálkozó új helyszínen, 
a megszokott színvonalon várta a szép szám-
ban ellátogató viszonteladókat. 14, stílusban 
különböző, ötletadó függönymodell mutatta be 
az új anyagok kreatív használatát. Az újdon-
ságok jelentős része a véges kínálat mellett a 
Gold kollekció vágóprogram skáláját is bővíti. A 
kiállításról készült képek rövidesen letölthetők 
a www.szintetika.hu oldalról az események 
menüpont alól. 

A Zimmer+Rhode párizsi kiállítótermében 
mutatta be 2014 tavaszi újdonságait a tavaly 
újrapozícionált német ADO cég. Az Amento 
Kft. által képviselt vállalat „New Romance” 
elnevezésű kollekcióját 35 minta alkotja. Az idei 
összeállítás darabjai az áttetszőséget, modern 
természetességet, kiegyensúlyozott eleganciát 
és a városi életstílust képviselik. A Styletrend 
2014-en már bizonyított mintasálakat – elő-
zetes egyeztetés után – mind a forgalmazó 
budapesti bemutatótermében (MANTU Ajtó-
stúdió, Röppentyű u. 73/a), mind az Amento 
üzletkötőinél alaposabban szemügyre vehetik 
az érdeklődők.

A Rovitex 2014-es termékfejlesztései sikere-
sek voltak. Ezt igazolja a frankfurti Heimtextil 
kiállítás Trend Forumán aratott sikerük. Össze-
sen 15 modell került beválasztásra a független 
nemzetközi trend-szakértői bizottság által, így a 
Rovitex és Gardénia textiljei mind a négy trend 
irányban komoly jelenlétet jelentettek a cégnek. 
Legnagyobb eredménynek a „Rejuvenate 
Craft” (Újítsuk meg a kézművességet) útirány-
ba választott Santona anyag sikerét tartják, 
mely a bejárati tábla felett, több méter szé-
lességben, a trend irány reprezentációjaként 
került bemutatásra.
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1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.
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E-mail: info@cadline.hu
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Mi indokolta a váltást és milyen piaci előnyökre számítanak mindettől?
Vállalkozásunk 2010-ben Magyar Bútor Galéria néven kezdte meg te-

vékenységét. Célunk elsősorban a hazai gyártású bútorok népszerűsítése, 
a minőségi magyar bútorok megismertetése és bevezetése volt a lakossági 
piacra. A vásárlói igények nyomásának engedve először lakástextilekkel, 
majd később tapétákkal is bővült a cég termékkínálata. A tavalyi évtől a 
kiskereskedelmi tevékenység kiegészült textil és tapéta nagykereskedelem-
mel, ezzel egy időben pedig új helyszínre is költöztünk, valamint kibőví-
tettük termékkínálatunkat és szolgáltatásaink palettája is szélesebb lett. A 
nagykereskedelmi tevékenység elindulásával egy időben merült fel a cég 
nevének módosítása, mivel a régi név már nem fedte az új tevékenységet. 
Jelenleg az Imago, a Dechelette-Malleval, a Heco, az Atelié, a Paduana, a 
Heco, a Böhringer,  a Venesto és az Eustergerling márkák képviseletét lát-
juk el, a tapéták terén pedig az Industrie Emiliana Parati, vagyis egy olasz 
gyártó céget és annak termékeit képviseljük nemcsak Magyarországon, 
de Horvátországban is. A Roberto Cavalli (RC) nevével fémjelzett kollekció 
gyártója nemrég jelentette be, hogy az RC kollekció egy újabb könyvvel 
bővül a következő hónapban. Ezen kívül az ICH, a Kollizz-Art, az Arlin és a 
PNT márkákat forgalmazzuk kizárólagossággal. 
A termékeikkel melyik piaci szegmenst célozzák meg és mely termék-
csoportok lesznek a cég zászlóshajói? 

Termékpalettánk kiválasztásakor különös figyelmet fordítottunk arra, 
hogy a vásárlóközönség széles spektrumát szólítsuk meg. A középkategó-
riástól az exkluzívig minden korosztály részére kínálunk tapétákat, textile-
ket és kiegészítőket. A Magyarországon már ismert és közkedvelt Imago 
márkát kibővült termékpalettával kínáljuk, illetve a Dechelette-Malleval 
francia gyártó kollekcióját nemcsak forgalmazzuk, de regionális raktárkész-
letből biztosítjuk partnereink számára a lehető leggyorsabb kiszállítást. A 
tapéták terén szintén folyamatosan bővülő raktárkészlettel állunk partne-
reink rendelkezésére, így a két hetes szállítási határidőt akár azonnali, vagy 
48 órás kiszállításra tudjuk rövidíteni.
A lakástextil piacra frissen belépőként milyennek látják a hazai piacot?

Az elmúlt évek kiskereskedelmi tapasztalataira támaszkodva biztosan 
állíthatjuk, hogy az igényes és megfelelő ár-érték arányú textilekre és ta-
pétákra mindig van kereslet a piacon. Ennek a gondolatnak elkötelezett 
híveként indítottuk el nagykereskedelmi tevékenységünket, bízva abban, 
hogy viszonteladó partnereink és a fogyasztók ízlésének is megfelelő a 
kínálatunk. Mivel a fogyasztói igények is eltérők, így az őket közvetlenül ki-
szolgáló kiskereskedők is igyekeznek ezeket az eltérő igényeket kielégíteni. 
Mi, nagykereskedőként arra törekszünk, hogy textiljeinket vágóprogram-
ban, a lehető legrövidebb szállítási határidővel juttassuk el partnereinkhez. 
Erre garanciát jelentenek a mögöttünk álló – technológiában, tapasztalat-
ban felkészült – európai textilgyárak. Áprilistól a népszerűbb termékekből 
raktárról azonnal ki tudjuk szolgálni partnereinket, prémium textiljeink 2-4 
héten belül kerülnek szállításra. A hazai textilpiacon is – a minőség és a de-
sign mellett – nagyon fontos szerep jut az egyéb szolgáltatásoknak. A vi-
szonteladó partnerek is igénylik a személyre szabott szakszerű kiszolgálást, 
a gyorsaságot, de mindez mit sem ér pontosság nélkül. Nagy figyelmet 
fordítunk kollégáink továbbképzésére, akik angol, német és olasz nyelven 
is tárgyalóképesek.

A Magyar Bútor Galéria az új évet név-, és profilváltással ünnepelte: a Domo-
Trend Kft-re átkeresztelt cég a bútorok mellett immár lakástextilek és tapéták 
nagykereskedelmével is foglalkozik. Tóth Esztert, a cég ügyvezető igazgatóját a 
váltás okairól és a lehetséges előnyökről kérdeztük.

DomoTrend:
bútor mellett lakástextil

DomoTrend Lakberendezési Kft.
Bemutatóterem és szállítási cím: 
1083 Budapest, Leonardo da Vinci u. 10.
Telefon: +36 1 233 8764  
Email: info@domotrend.hu 
Web: www.domotrend.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 9-17 óráig

„A viszonteladó partnerek 
is igénylik a személyre 
szabott szakszerű kiszol-
gálást, a gyorsaságot, de 
mindez mit sem ér pon-
tosság nélkül.”
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Választási év lévén több évtizedes tapasztalataink alapján megszokhattunk 
néhány dolgot. Példának okáért, hogy kereskedelmileg gyengén indul az 
év. Az emberek tartalékolnak, kivárnak. Aztán azt is, hogy semmi sem az, 
aminek látszik. Információk tömkelege árad felénk a „jobban élünk, mint 4 
éve”-től, a „sosem volt még ilyen rossz”-ig. Aztán ki-ki vérmérséklete és po-
litikai meggyőződése szerint választ a felkínált szlogenek közül. És persze az 
életminőségében tapasztalt változásoknak megfelelően.

Frankfurtban, mint mindig, idén ismét ellátogattam az Asia csarnokba is, 
ahová a szervezők az indiai, kínai és egyéb közép- és távol-keleti gyártókat 
különítik el. (Tudni kell, hogy Törökország a Heimtextilen már az Unió tagja, 
együtt állít ki az európaiakkal). A termékkínálat bőségén túlmenően, ami az 
idén „lenyűgözött”, az ázsiaiak „looks like” világa volt. Szinte minden stan-
don büszkén manifesztálódott a lebutított szintetikus életérzés győzelme. 
Looks like linen, looks like wool, synthetic silk, artificial leather. Az olyannak 
tetsző anyagok világa… Ahol már semmi sem az, aminek látszik…

Elfogadtuk, hogy bőr helyett műbőr kanapén ücsörgünk. Mert bár nem 
telik rá, de olyannak akarunk látszani. Ha selyemre nem futja (vagy a tisz-
títtatására), műselymet veszünk, mert „majdnem úgy néz ki”. A természetes 
anyagok nemes, ámde korlátozott és nehézkes felhasználhatóságát háttérbe 
szorította a műanyagok pragmatizmusa és korlátlan felhasználhatósága. 
És úgy tűnik, a lejtőn nincs megállás, az eladhatóság mindenhatóságának 
jegyében a poliésztert egyre inkább a polipropilén és egyéb olcsóbb anyagok 
váltják ki. Csak így már az organza és a voile sem az, amit egykoron takar-
tak ezek az elnevezések. Csak looks like…

Mi meg, akik kereskedőként a keresleti és kínálati piac nyomásának 
többé-kevésbé engedelmeskedve alkalmazkodunk e trendekhez, közben fáj-
laljuk és csodálkozunk, hogy a lakástextilnek egyre kevésbé van becsülete. 
Az egyszeri vásárló szépet akar, különlegeset és olcsót, de azt nagyon. Ez 

lehetetlen. A fentieknek „kinézőt” viszont annál inkább. És mi már annak is 
örülünk, hogy ezt választja és nem a multinacionális szinten megjelenő még 
szépnek sem kinéző előre konfekcionált tömegárut. Hisz ő lett a mi vevőbá-
zisunk. Így kerít hatalmába a looks like életérzés…

Sajátos világ ez. Egyre kevesebb a pénz és egyre szerteágazóbbak a 
vásárlói igények. Ha nem figyelünk, olyan színjátéknak leszünk a részesei, 
ahol a darab (az áru), teljesen elveszíti a jelentőségét. Az egyik Asia stan-
don blackoutokat (valójában dimoutok voltak, looks like blackout jeligére) 
nézegetve, olyan termékre lettem figyelmes, amelyik már a tenyeremben 
tartva átlátszott. Nem fellógatva, nem lámpához illesztve, a tenyeremben. 
Kérdésemre, miszerint mi ebben a blackout (e helyt nem mertem feszegetni 
a blackout-dimout, 100% – 85-95% fényzárás közötti polémiát), mosolygós 
válasz kaptam: „its cheap”. Olcsó. Amikor mégis feszegetni mertem az álta-
lam 55-60%-ra becsült fényzárást, a kevésbé mosolygós válasz az volt, hogy 
„looks like blackout”. 

Amit a kedves Vevő el akar hinni. Azt adjuk el. És mégis: tudom és ta-
pasztalom, hogy többségünk korrekt felvilágosítással, kitűnő munkával, le-
hetőség szerint minőségi alapanyagokkal végzi munkáját.

Isten tartsa meg jó szokásunkat, és óvjon a looks like világától!
(looks like = olyan, mint, valamilyennek látszó)

LooKs LiKE

„Büszkén manifesztálódik a lebutított szintetikus életérzés győzelme”

Néma Róbert
Sasatex
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Smirna Kft.
Függöny Nagykereskedés – Curtain Wholesaler 
1089 Budapest, Elnök utca 1., Hungary
Telefon: 06-1/210-9026, 06-1/279-6539. Fax: 06-1/321-8555
Üzletkötő: 06-30/371-9655
E-mail: smirna@smirna.hu. Website: www.smirna.hu

Megújulva kívül-belül! 
Bõvítse választékát a Smirna tavaszi kollekciójával!



Regős Anna (54) már a rendszerváltás előtt alaposan megismerhette a szocialista textilgyártás hazai 
fellegvárának számító budakalászi Lenfonó dolgos hétköznapjait. Anna, bár hibátlanul abszolválta a 
közgazdasági szakközépiskola külker szakát, mégis a kézművességgel összefüggő kreatív tevékenysé-
gek talán egy kicsivel jobban izgatták a kettős könyvelés rejtelmeinél. A nyári szüneteket ezért jórészt 
kártyarajzolóként töltötte a budakalászi gyárban, és így lehetősége nyílt arra, hogy közvetlenül bete-
kinthessen a nagyipari szövés számára eladdig titkos világába.

Az üzemcsarnokból gyakorlatilag egyenes út vezetett az Iparművészeti Főiskola szövött anyag-
tervező szakára, az ott megszerzett tudással pedig újra csak Budakalászon állt munkába Anna. Ez a 
sajátos körforgás talán a végtelenségig tartott volna, ha az időközben megszületett két gyerek után is 
lett volna még hová vissza mennie dolgozni. Csakhogy a szocialista nagyipar leépítése az elsők kö-
zött érintette a legendás Lenfonót, mire pedig a gyes lejárt, addigra a gyárat eladták és talán még a 
gépeket is értékesítették, nagy valószínűséggel ócskavasnak. 

Mit kezdjen magával egy munka nélkül maradt textiltervező – tette fel a költőinek éppenséggel 
egyáltalán nem nevezhető kérdést Anna, miközben próba-szerencse alapon belevágott patchwork ta-
karók és ágyterítők készítésébe. Persze az elméleti alapok ehhez is adottak voltak, a főiskolán elvégzett 
„kimonó” félév alatt Anna szerencsére sikeresen elsajátította az anyagtársítás minden csínját-bínját. 

Az ágytakaró készítés egy darabig igencsak jó üzletnek bizonyult, egészen addig, amíg meg nem 
jelentek a magyar piacon a nagy nyugati lakberendező cégek szakmányban készülő hasonló termé-
kei. Ekkor újra váltani kellett, Anna pedig ismét nem volt rest számára addig ismeretlen tájakra me-
részkedni. 

Szentendrén, családi alapon megnyitották boltjukat, a Palmetta Design Galériát, ahová a saját 
készítésű dizájn termékeken túl befogadták a hasonszőrű tervezők munkáit is. Ahogy Anna fogalma-
zott, annyira nem volt annak idején olyan bolthálózat, ahol az ember elhelyezhette volna a dolgait, 
hogy célszerűnek, de leginkább üzletileg is indokolhatónak tűnt egy dizájn boltot üzemeltetni. 

A kétezres évek közeledtével aztán, ahogy a patchworknek végképp leáldozott Anna ismét váltott, 
az új szerelem pedig az asztalnemű lett. Abroszok és mindenféle kiegészítők, lenből, díszítésként 
pedig egy szerény szatén szalaggal megbolondítva. Minden alapanyag magyar üzemből, a len a 
Pannonflaxtól, a szatén pedig a hajdúböszörményi szalaggyárból. Később geometrikus minták kerül-
tek a len alapanyagra, a Futurizmo fantázianevű termékcsoport Art in Factory brand alatt pedig meg-
kapta a nemzetközi elismerést is jelző Masters of Linen minősítést.

De hogy semmi sem tart örökké: a hajdúböszörményi gyár bezárta a kapuit, a Pannonflax pedig 
csődeljárás alatt, Anna termékei azonban továbbra is megfeszített erővel készülnek, új gyártókkal 
és új partnerekkel. A Palmetta Design pedig új erőre kapott, egyfajta bolthálózattá bővült, tervezők, 
hasonlóan gondolkodó dizájnerek összefogásával a Bartók Béla úton is üzletet nyitottak, a koncepció 
is azonos: szépen kigondolt tárgyak együttese egy helyen, egyazon színvonalon. Hosszú távon talán 
ez lehet a siker receptje. 

A Lenfonótól a Palmettáig

www.palmettadesign.hu
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Hegedűs Margit nagy fába vágta a 
fejszéjét.

Ha minden jól megy, Margit egy 
egészen különleges üzletet nyit ha-
marosan Baján. A most is üzemelő 
lakástextil szaküzletét ugyanis egy-
be kívánja nyitni az éppen kialakí-
tás alatt lévő cukrászdával, így, aki 
a nagy nyári melegben betér majd 
a függönyboltba egy jópofa sötétí-

tőt vásárolni, nos, az egy füst alatt 
mindjárt egy fagylalttal is enyhít-
heti a hőség okozta kínokat. 

De, hogy ne szaladjunk ennyire 
előre, nézzük meg, hogyan is jutott 
el Hegedűs Margit a kilós textiltől 
a mostani, igencsak extravagáns 
boltkoncepcióig. 

Még a rendszerváltás előtt a 
Bányai Júlia Kereskedelmi Szakkö-
zépiskolában egy olyan középfokú 
képesítést szerzett, ami minden-
képpen predesztinálta a későbbi 
üzletnyitásra: Margit ugyanis la-
kástextil és méteráru boltvezető 
szakirányon szerzett érettségit a 
középfokú tanintézetben. Utána 
jön a bajai tanítóképzőben a nép-
művelő szakon abszolvált diploma, 
majd néhány gyakorlati foglalkozás 
művelődési házakban, tűzzománc 
készítés és nemezelés; ezek az 
alkalmak ébresztik rá arra, hogy 
valami kreatív foglalatosság lenne 
igazán az, ami kedvére való lenne. 

Egy kis kitérőt azonban még így 
is beiktat, a helyi tanács gyámügyi 
osztályán helyezkedik el, de aztán 
jön a gyes, és a gyerekek után már 
nem megy vissza a hivatalba, ha-
nem akkori párjával megnyitja első 
textiles vállalkozását, családi házuk 
udvarában egy lakókonténerben, 
rajta a felirat: Kilós Textil. A vállal-
kozás annyira bejött, hogy a helyet 

rövid három hónap alatt ki is nőt-
ték, így beköltöztek a szuterénba, 
ahol már egy klasszikus boltot is 
ki tudtak alakítani. Itt a kínálat is 
bővült, a méteráru mellett kilós 
függönyök forgalmazásával is el 
kezdtek foglalkozni. 

Az árukínálat egyre igényesebb 
lett, és a szolgáltatásokra is egyre 
nagyobb hangsúlyt fektettek, így 
nem véletlen, hogy új bolthelyi-
ség után néztek az ezredforduló 
környékén: Baja belvárosában egy 
boltot béreltek, és már éppen 
megmelegedtek volna az új helyen, 

amikor anyagi nehézségek miatt 
egy időre vissza kellett térni a csa-
ládi ház szuterénjébe.

A nehéz időket bérvarrással is 
átvészelve 2012-ben teljes váltás: a 
családi állapot megváltozása mellett 
Margit egy 90 négyzetméteres üz-
lethelyiséget bérelt Baja belső ré-
szén, a Függönyvarázs pedig meg-
táltosodott: a széles körű szolgálta-

tások mellett az árukínálat is bővült, 
tapétával, szőnyeggel, egyebekkel.

Tavaly szeptemberben pedig 
Margit belevágott egy új szakma 
elsajátításába, kitanulta a cukrász 
mesterséget. A bérelt helyiséget 
két részre osztották, az egyikben 
üzemel továbbra is a függönybolt, 
az ajtó túl felén pedig már készül a 
cukrászda.

Aki tehát Baján jár és kedvet 
kap egy finom kapucsínóhoz, ne 
feledje, a bolt másik felében gyö-
nyörű függönyök között is válo-
gathat.

Fagylalt és függöny

Függönyvarázs 
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 8.

Telefon: 06 20 5606628
 Fax: 06 79 426699

Email: fuggonyvarazs@gmail.com
Web: www.fuggonyvarazs.hu

„Kilós textiltől az extravagáns boltkoncepcióig”
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hirdetés

A Rovitex Wall Decor részlege újdonságok sorával nyitotta az évet. A 
február végi budapesti Lakástextil vásáron mutatták be 2016-os rasch ta-
pétakatalógusokat, melyek már elérhetők partnereik számára is. A rasch 
Sensual 2015 tapétakönyvvel pedig új ökológiai standardot állítanak fel: 
a környezettudatos irány, az „emocion” részeként ez a kollekció újra-
hasznosított anyagokat használ. A Rovitex faldekorációs részlege egy új 
termékkategóriával is indult: a legújabb piaci trendek szerint a nagy mé-
retű faliposzterek reneszánszukat élik, melyeket premium minőségben, a 
papír mellett vlies alapon is kínálnak, angol minőségben.

Tavaszi zsongás a Smirna Kft-nél: megújult készletes termékválaszték-
kal indítja a cég az idei szezont. Minden anyaguk duplaszéles, könnyen 
elérhető és pénztárcabarát. A mintasálak megtekinthetők az Elnök utca 
1. alatt, illetve Kállai Miklós területi képviselőnél.

A Firhang választékában ezen a tavaszon egy görög beszállító, a 
Milonas kollekciójára bukkanhattak a Styletrend kiállítás látogatói. A 
minták fogadtatása kiváló volt, a vevők őszinte örömmel fogadták a dup-
laszéles, merészen csillogó, applikált, vagány vonalvezetéssel tervezett 
textilkülönlegességet. Tudjuk, hogy a görög anyagok mindig is kedveltek
voltak a magyar vásárlók számára. Ezúttal egy nagyon kedvező árú 
görög vágókollekció került a piacra.

HÍREK



Valósággal megpezsdült a salzburgi vásár, több a látogató és a 
korábbiaknál jóval bizakodóbb a hangulat. Talán ezek azok a 
bizonyos első benyomások, amiket mindenképpen tapasztalni 
lehetett az idei CASA-n.

Az osztrák piac legjelentősebb lakberendezési kiállítását, 
ahol a függönyösök, tapétások, kárpitosok, lakberendezők ad-
nak egymásnak évről-évre randevút, idén a városhoz közeli 
kiállítóterületen rendezték meg. A kiállításon 8 országból 150 
kiállító képviseltette magát, és nagyjából 8600 szakmai érdek-
lődő jelent meg. Talán ezért sem véletlen, hogy a kiállítóterület 
a korábbi évekhez képest idén tovább nőtt, és elérte a 15 ezer 
négyzetmétert.

Az árnyékolástechnikával, parkettával, szőnyeggel foglalko-
zó vállalkozásoknak nyugati szomszédunknál egyáltalán nem 
lehet okuk a panaszra. Látszik, hogy az osztrák belsőépítészek, 
lakberendezők szinte ki sem látszanak a megrendelésekből és 
így a munkából.

Azoknak viszont, akik „csupán” függönyökkel foglalkoznak, 
Ausztriában is fel kell kötniük azt a bizonyos ruhadarabot. Az 
évek óta nehézségekkel küzdő piacon viszont egyre inkább 
előtérbe kerülnek a textilek technikai sajátosságai: a hangszi-
getelő anyagok, a kültéri textilek, a sóálló, színtartó, folttaszító 
textíliák egyre inkább keresetté válnak, és talán ez az, amire 
építeni lehet.

A CASA egyébként az osztrák szakkereskedések mellett a 
dél-német, az észak-olasz, a szlovák, szlovén és csehországi 
kereskedők legfőbb kiállítása is. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, 
hogy a magyar látogatók száma is évről-évre emelkedik. 

A legújabb, legfontosabb trendek, technikai újítások első 
kézből itt kerültek bemutatásra a régióban, lehetőséget kínálva 
ezzel a kilátogatók számára, hogy az itt megszerzett ismeret-, 

illetve tudáselőnyüket később valós gazdasági eredményekre 
váltsák. Teljesen nyilvánvaló, hogy sem nagykereskedőként, 
sem viszonteladókként nem dőlhetünk hátra. A rekordsebes-
séggel ránk zúduló hírek mellett csak úgy tudjuk megőrizni 
pozícióinkat, ha minden erőfeszítésünkkel a jövőre és annak 
vívmányaira koncentrálunk. A kiállításokon lebonyolítható 
személyes beszélgetés és tapasztalatcsere értéke ezért is felbe-
csülhetetlen, és ennek költségét soha nem szabad megspórolni. 

Osztrák partnereink beszámolója szerint a tavalyi évben az 
ottani piac egyszámjegyű visszaesést produkált, tehát mintha 
a válság – minek fogalmát Mosonmagyaróvárt elhagyva alig 
ismerték arrafelé az elmúlt években – meglegyintette volna 
nyugati szomszédunkat is. 

Mégis, a hozzáállás továbbra is pozitív, a CASA-n pezsgett 
az élet, nyitás előtt kígyózó sorok alakultak ki a bejáratnál, a 
szakemberek jókedvűek, a vevők pedig – minthogy valójában 
ez is a dolguk – vásárolnak. Partnerünk megfogalmazása 
szerint az osztrák kereskedők és viszonteladók nem akarnak 
tudomást venni a gazdasági visszaesésről, inkább optimistán 
tekintenek a jövőbe. 

Jó lenne ezt a mentalitást valahogy eltanulni tőlük. 

Bizakodó hangulat salzburgban

„Nem akarnak tudomást venni a gazdasági visszaesésről”

Fazekas Henriett
Firhang
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A JAB 2014-es tavaszi kollekcióját idén, február 7-én a Gerbeaud ház Átrium termében mutatták be. 
A helyszín kiválasztásakor fontos szerepet játszott, hogy a JAB által képviselt minőséghez méltó kör-
nyezetbe kívánták helyezni a megépített enteriőröket, valamint a dekorációt. A Gerbeaud épületének 
Átrium termében ehhez egy tágas és valóban exkluzív térre leltek. Varró Zoltán dizájner idén egy 
vérbeli fashion show keretében a kollekció kiemelt darabjainak felhasználási lehetőségeit ismertette 
a látogatókkal, és adott eredeti lakberendezési tanácsokat a majd százfős közönségnek. A ruházkodá-
si divat és a lakástextil trendek közötti kapcsolat szintén előadásának témáját képezte, hiszen a JAB 
aktuális kollekciójának egy része idén is vezető divattervezők előtt tisztelegve merített ihletet az öl-
tözködési magaskultúra világából. Az egész napos esemény a kollekciók bemutatása és a két előadás 
után hangulatos koktélpartival és vacsorával zárult.

JAB, Carlucci, Soleil bleu és Gardisette: mindegyik márka új kollekcióval készült az idei 
tavaszra. Az új kollekciók megőrzik a márkák sajátos stílusjegyeit, ugyanakkor tovább 
terjeszkednek a rájuk jellemző elegáns vagy fiatalos, klasszikus vagy merész, provinciális 
vagy kozmopolita irányokba. A teljes kollekció változatosságánál fogva nem is speciálisan a 
magyar piacra leválogatott anyagok összességéről beszélhetünk, ez egy nemzetközi igényű 
kínálat, amely egyaránt számíthat a magyar, az olasz, a norvég, vagy épp a kanadai felhasz-
nálókra. 

A divat jegyében központi helyet foglal el a Chevalier kollekció (1. kép). A mintakönyv 
hat terméket tartalmaz, mindegyik öt trendi színösszeállításban. A kiállításon az élénk 
narancs és aranybarna változatot mutatták be. A fényes bársonyok egyszerre elegánsak és 
divatosak. A kollekció két fő mintája a Saint Germain és a Saint Honore nagyon jó esésű 
nyomott pamut szaténok, az övek, csatok, láncok mintázata a Hermes divatos selyem sálait 
idézik. A kollekció két új bársony termékkel jól kiegészíthető, az egyik az elegáns puha 
tapintású 14 színű Impression bársony, mely fényét a viszkóz alapanyagának köszönheti, a 
másik egy igazi luxus termék, az Elegance mohair bársony.

Igazi bársony-özönt hoz az idei kollekció, a JAB elegáns bársonyai mellett a legnép-
szerűbb a Carlucci kollekció pihe-puha Palazzo Velvet anyaga, ami a klasszikus-elegáns 
árnyalatok mellett szokatlan színeket is felvonultat, mint a piros, a világoskék, valamint a 
narancssárga (2. és 3. kép). Az extravagáns árnyalatokat különleges terekbe ajánljuk, példá-
ul a Beyond mintakönyv három bársonyát, ezek erőteljes színű állatszőr imitációk.

A látogatok tetszését azonnal elnyerte két igazi különlegesség, a bőrpántokkal díszített 
Criss-cross dekor anyag és a színes zippzáros Zip függöny, melyen a zippzárak elhúzhatóak, 
így kreatívan sajátos függönyt alakíthatunk ki belőle.

A nyarat idézte elénk a Sorbet kollekció, amelyet lágy fagylalt színek jellemeznek. Igazi 
különlegesség a három dimenziós hatású Cape Coral, összetéveszthetetlen mintázata egy-
másra varrt körökből áll, pink, UV-zöld, fekete és fehér színekben. A többi minta is fiata-
los, kreatív, változatos és mozgalmas, motívumaik, a pöttyök, a multicolor cikkcakkok, és 
a rombuszok a jókedvű nyarakat idéznek.

Ha már tavaszi kollekció, akkor nem maradhatunk kültéri anyagok nélkül (4. kép). 
Az új könyv a Patio Pacific 32 terméket tartalmaz 128 színben. A kiállításon egy kellemes 
teraszt varázsoltak az anyagokból a bemutató térbe. Érdekes, feltűnő színkombinációk, 
melyekből kék és narancs-türkiz kombinációk voltak láthatóak. Érdemes ismerni az anya-
gok különleges tulajdonságait: ellenállnak az UV-sugárzásnak, a tengeri sónak, klórnak és 
penésznek. A nagy mintás szövetek, virágos, csíkos, geometriai formákban, teflon bevonat-
tal rendelkeznek, így bármilyen folyékony anyag könnyedén lepereg róluk.

A Gardisette (5. kép) tavaszi fénypontja a Magnum-Maxi-Metallic család. Az anyagok 
fémes hatásúak, kétoldalasan használhatók. A csíkos dekor 300 cm széles, külön érdekes-
ségük, hogy a szürke-fekete árnyalat férfias, míg a bronz-arany elegánsabb, könnyedebb 
hangulatot kölcsönöz a szobának.
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