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Kellemes Ünnepeket!
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Jövő idő
Jövőre indul a Teletextil tizedik évfolyama.
Nem különösebben nagy idő egy lap életében, mi mégis számot vetünk az elmúlt időszakkal, és a fordulópontot felhasználjuk egy
szerény kis önünneplésre.
Persze csak semmi csinnadratta!
Amikor elindítottuk a Teletextilt, a lap ötlete
azon az egyszerű elgondoláson alapult, hogy
teremtsük meg a szakma nyilvánosságát,
hogy tudjanak egymásról a szereplők, a kiskereskedők a nagykereskedőkről és viszont, hát-

tett út miféle buktatókkal és sikerekkel volt
kikövezve.
Kilenc év termése tehát már itt van az asztalon, megnézhetjük mi történt velünk, és általunk, és persze megvizsgálhatjuk azt is, vajon
a közösen megteremtett nyilvánosság, vagyis
a dolgok szabad kibeszélése segítette-e az
üzletet, előrébb lendítette-e a hazai lakástextil
szakmát.
Hitünk és reményeink szerint igen.
Jövőre, a tizedik évfolyamot indítva pedig

„Tiszteljenek meg minket továbbra is híreikkel és információikkal”
ha ennek is lesz egyfajta üzletet generáló, piacpezsdítő hatása.
És, hogy mindennek nyoma is maradjon,
egyfajta visszakereshető múltja, hogy mindenki lássa, érintett, vagy csak külső szemlélő: ez a szakma honnan, hova tart és a meg-

azt szeretnénk, ha ezt a mindenki számára
eddig is nyilvános teret, ezt a mediális agorát
minél többen használnák.
Tiszteljenek meg minket továbbra is híreikkel és információikkal!
Kellemes ünnepeket kívánunk!
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sztori

Lassan magához tér
az iparág
Interjú Olaf Schmidttel, a Textiles & Textil Technologies Messe Frankfurt alelnökével

Azoknak a cégeknek,
köztük közép-európai
vállalatoknak ajánlja a
frankfurti vásári jelenlétet Olaf Schmidt, amelyek szeretnék felpörgetni exportjukat és
számít nekik, de legfőképpen termékeiknek a
nemzetközi megmérettetés. A Textiles & Textil
Technologies Messe
Frankfurt alelnöke egyértelműen bizakodó,
szerinte a vásár immár
ötödik éve felfelé ívelő
pályán van.
A globális gazdasági válság következményei alól a
Heimtextil sem tudta magát függetleníteni: megcsappant kiállítói és látogatói aktivitás jellemezte a vásárt az
elmúlt években. Mit kívánnak tenni a vásár szervezői a
trend megfordításáért?
A Heimtextil 2015-ben immár az ötödik éve képes számottevően növelni a kiállítók számát. Annak kifejezetten örülünk, hogy jól ismert kiállítók regisztráltak a
rendezvényre, ráadásul nagyon korán, és újra köszönthetünk néhány visszatérő, valamint számos új kiállítót
is. Ebben a tekintetben, úgy érezzük, hogy a nemzetközi lakástextil ipar lassan magához tér; és ami talán
még fontosabb az ipar számára, hogy mindez egy nyílt
gondolkodású, optimista és trend-éhes piacon történik. Ez a fajta új gondolkodás jelenik majd meg idén a
4-es pavilon (Hall 4,0) Theme Park-jában, ahol is a
hangsúly a trendek hosszú távú hatásán lesz. A különleges látogatói igények kielégítésére különböző előadásokat és tematikus látogató útmutatókat kínálunk.

A Heimtextil, bár hangsúlyozottan egy világvásár, mégis
a kiállítók és a látogatók tetemes része a német piacról
érkezik. Az elmúlt időszakban a német gazdaság teljesítményéről sem csak a legjobb hírek érkeztek, mennyiben
befolyásolja mindez a vásár általános hangulatát?
Nem fedi mindenben a valóságot, hogy a német kiállítók lennének többségben Frankfurtban. Beszéljenek
inkább a számok: 2014-ben a lakástextil kiállítók 88
százaléka külföldről érkezett. És a látogatók mintegy
kétharmada szintén külországból utazott Frankfurtba.
A Heimtextil nemzetközisége egyedülálló. Ez is magyarázza a vásár fontosságát és általános hangulatát. Itt
Frankfurtban sok különböző piaci hatások találkoznak
minden év elején a vásár alatt. Az eredmény pedig egy
sajátos mikrokozmosz, ami csak itt működik a kiállítás
néhány napja alatt. A Heimtextil gyakorlatilag a legfontosabb kezdési időpontja ennek a nemzetközi iparágnak; nincs is más olyan platform, amelyik ilyen széles
betekintést nyújtana a trendek alakulásába, és amely

sztori
ennyire mutatná, merre is megy ez a
globális iparág.
Az orosz jelenlét a vásárlói oldalról az
elmúlt években nagyon hangsúlyos volt
a Heimtextilen. Az elhúzódó orosz-ukrán
válság és a nyugati szankciók milyen következményekkel járhatnak a kiállítókra
nézve?
A frankfurti vásár politikailag semleges
kereskedelmi platformok beszállítója. A
hatékony nemzetközi piacoknak és vásároknak előfeltételei a jó kereskedelmi
kapcsolatok. Nemzetközi válságok és
gazdaság-politikák természetesen befolyásolják a kereskedelmet, így a kiállítási ipart is. Eddig azonban mi nem érzékeltük azt, hogy az ukrajnai helyzetet
negatív dinamikája befolyásolta volna
vásárainkat.
A Heimtextil mellett nagyra nőtt más
nemzetközi vásárok, mint amilyen például a párizsi Maison&Objet és az isztambuli Evteks milyen versenyt támasztanak a frankfurti vásárnak?
Az kétségtelen, hogy léteznek bizonyos
tematikus átfedések a két kereskedelmi
vásárral. Mindazonáltal, a Heimtextil
egyedisége megkérdőjelezhetetlen –
nem utolsósorban azért, mert korai időpontban szervezzük, de a mérete, és különösen a nemzetközisége – vitathatatlanul az első számú vásárrá teszi a globális lakástextil iparágon belül.
A közép-európai országok (Szlovénia,
Lengyelország, Magyarország) kiállítói
egyre aktívabban vannak jelen a frankfurti Heimtextilen. Ön szerint milyen lehetőségeik vannak ezeknek az országoknak, hogy sikerrel kapcsolódjanak be a
globális világgazdaság vérkeringésébe?
A frankfurti Heimtextilen ezek a vállalatok megtalálják a platformot a bemutatkozásra egy egyedülálló nemzetközi
környezetben. Azoknak a vállalatoknak
fontos igazán az itteni vásári jelenlét,
amelyek szeretnék felpörgetni exportjukat és számít nekik, de legfőképpen termékeiknek a nemzetközi visszajelzés. De
fontos azoknak is, akik megpróbálják
megtalálni helyüket a nemzetközi trendek világában, akik szeretnének meríteni
a legújabb ipari kihívásokból, és a minőségi prezentációk tárházából, és akik
szeretnék felvenni a kapcsolatot ipari
partnerekkel a világ minden tájáról – az
összes ilyen cég számára a Heimtextil a
legmegfelelőbb hely.
Henning Harms, Text und Konzeption

Olaf Schmidt textilmérnöki diplomával, valamint
MBA fokozattal rendelkezik. Schmidt szakmai pályafutását Rohi Stoffe GmbH textilipari cégnél kezdte a németországi Geretsried-ben. A cégnél nemzetközi értékesítési tapasztalokat szerzett és tagja
lett az igazgatótanácsnak, ahol is az ő területe volt
az értékesítés és a marketing. A 2003-as év Olaf
Schmidtet a Spinnerei Lampertsmühle AG-nél találja (Kaiserslautern), ahol őt nevezték ki műveleti vezetői, marketing és értékesítési vezetőnek, és tagja
volt a cég igazgatótanácsának is. 2006 októberében
Olaf Schmidt lett az alelnöke a Textiles & Textil Technologies Messe Frankfurt Exhibitionnek.
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textilhír

HÍREK
A Laguna Lakástextil Kft. új anyagait egyszerre ihlette az egyediségre, a meghittségre
és a szenvedélyességre való törekvés. Erős
kontrasztok, játékos társítások jellemzik. A
múlt és a jövő, az organikus és a digitális, az
emlékek és a vágyak szemérmes közeledéséről szól. A romantikus vintage és a sallangmentes ipari dizájn karon fogva lépnek színre
a 2015-ös kollekcióban. Elsődleges volt még,
hogy a termékek rímeljenek olyan mellőzött
fogalmakkal mint az egyszerűség, a természetesség, a hitelesség.
A trend előrejelzők azon jóslatát, hogy a
jövőben jelentősen nő a luxusélmények piaca, a Laguna lágy, puha tapintású, légies textilek beválasztásával akceptálja. Az érzelmeket kiváltó, kényeztetésre alkalmas, alkotásra
serkentő anyagok trendkövetés helyett önmegvalósításra kínálnak alkalmat. Kézművesség és high tech, fesztiválkultúra és afrikai befolyás, DIY (csináld magad) és shabby
chic (elegánsan kopott): a cégben úgy vélik,
hogy talán még soha nem kellett egy kollekciónak ennyi szempontot figyelembe vennie.
Az eredmény – mely így a különbözőségek ünneplésének szelíd eklektikájába torkollott – először januárban, a frankfurti
Heimtextilen lesz látható. Februárban pedig
hazai pályán mutatkozik be.
2014. szeptember 30-án adták át a Rovitex
Hungária Kft. új termelő üzemegységét, mely
a cég 750 millió forint összértékű zöldmezős
beruházásának utolsó szakasza (4000 m²-es
gyártó-és logisztikai központ, magas minőségű egyedi termékek gyártását lehetővé tévő
berendezésekkel). A megnyitón Páva Zsolt,
Pécs város polgármestere indította el az új
transzfernyomó gépet, melyen az első vég
textíliát (a főteret ábrázoló helyi motívummal )
Pécs városának ajánlották.
Ki ne burkolózna szívesen egy puha meleg
takaróba a hideg téli napokon? Az INKU
2015-ös takaró újdonságai a legnagyobb
spanyol gyárak újdonságait mutatják be. A
kiváló minőségéről ismert Mora változatos
gyártástechnológiájának és alapanyag felhasználásnak köszönhetően a puha pamutszálas, ma oly népszerű, pillekönnyű mikrofibra poliészterből készült. Modern világunkban is népszerűek a nagy klasszikusok: a
hagyományos kockás úti takarók, a rojtos
jacquard plédek, de idén tovább bővült a
baba kínálat is, sőt az új kollekcióban a kiskamaszok részére is új takaró-sorozat jelent
meg ütős mintákkal. Az elegáns stílus kedvelői szempillantás alatt megkedvelhetik az
2015-ös Antilo újdonságokat: selymesen csillogó ágytakarókkal, változatos díszpárnákkal
még egyedibbé varázsolhatjuk a hálószobán-

kat. A Piel gyár 3D-s vastag ágytakarói bőséges színskálában és divatos mintákban rendelhetők.
Az ARCHLine.XP Interior építészeti és belsőépítészeti tervezőszoftver Virtuális Bemutatóterme újabb minőségi elemekkel egészült
ki, melyek közvetlenül megjeleníthetők a
programmal készített 3D modellben. Böngésszen a Farrow and Ball színei, az InteriArt
(Szintetika Kft.) textiljei és számos további
anyag között és használja fel szabadon ezeket a tervezés során! A Virtuális Bemutatóterem várja további gyártók, forgalmazók jelentkezését is! További információ: Tel.: 1/3889733, 1/454-1678, E-mail: info@cadline.hu ,
Web: www.archline.hu
December elején érkeznek meg az exkluzív
Christian Fischbacher takarók az Amento
budapesti bemutatótermébe (Röppentyű u.
73/a, 13. kerület). A moher szálakból szőtt és
kötött Senso 130x180 cm, az alpaka juh
gyapjújából készült Puro pedig 130x200 cm
méretben lesz majd kapható. A különleges
plédek alapanyagaiknak köszönhetően nemcsak kifinomultságot és meghittséget, de tartós élményt is biztosítanak a vásárlóknak. A
luxus kategóriás kiegészítők gyors átfutási
idővel rendelhetők, így tökéletes ajándékok
lehetnek akár már az idei karácsonyfa alatt is.
A Sasatex Kft. 2014 ősz-tél kollekciója kifejezetten a luxusélményekre vágyó vevőket célozza. Pamut és tükörbársonyok, hímzett és
üni szaténok, fényes design blackoutok, elegáns klasszikus taftok, angol mintás szövetek, illetve selyemhatású függönyök jellemzik
a kollekciót, a legújabb frankfurti trendek, a
Sensory, Mixology, Discovery és Memory jegyében. A széleskörű gyártói bázisnak köszönhetően a friss irányzatok már a vásárt
megelőzően bekerültek a kollekcióba, a versenyképes árak pedig előrevetítik annak sikerét. Mindez jövőre az idén tesztelt és 2015ben rendszeresített még gyorsabb szállítási
szolgáltatással párosul.
A Rovitex elnyerte az „eco” minősítést, mely a
német piacon nagy elismerésnek örvendő, a
termékek újrahasznosíthatóságát bizonyító
jelzés. Így immár ezt a megkülönböztető jelzést is használhatják az eddig jól ismert és
elismert Ökotex minősítés mellett. Jól illeszkedik ez a cég környezettudatos törekvésébe,
melyet új központjuk megépítésekor is szem
előtt tartottak.
Pontosan 25 éve, 1989. november 22-én nyitotta meg első hazai lakberendezési áruházként az INKU a Károly körúti áruházát. Az

Ausztriában már népszerű kiváló minőségű
függönyöket és szőnyegeket vásárlóink igen
hamar megkedvelték. Ebben az időben, aki
kíváncsi volt a nyugat európai trendekre és újdonságokra, az INKU-t elegendő volt meglátogatni. Mára sokat változott a világ: a hazai piacon óriási lett a választék a magas minőségű
függönyökből, hála a szakma több kiválóságának, de a minőségi szőnyegek tekintetében az
INKU piacvezető szerepe máig elvitathatatlan.
Miután hat éve az INKU magyar kézbe került,
a hazai vásárlóközönség igényes kiszolgálására még fontosabbá vált. A születésnap alkalmából két hónapon keresztül a viszonteladó
partnerek részére minden rendelésből 5 százalék születésnapi kedvezményt írt jóvá.
Új karnis árlistákat adott ki a Szintetika Kft. Az
alu-karnisok, raffroló szerkezetek, lapfüggöny
szerkezetek és fabetétes műanyag karnisok is
átdolgozott, még versenyképesebb árakon
kaphatók. Az új árlisták elérhetők a cég üzletkötőinél.
A JAB magyarországi képviselete értesíti
kedves partnereit, hogy 2015. január 1-től
minden a csoport által képviselt márka
(Chivasso, Soleil Bleu, Gardisette) egységesen a JAB Anstoetz név alatt kerül szállításra
és számlázásra. A JAB csoport méreteiből
adódóan az egyszerűsödésre törekszik, és 5
év hazai tapasztalattal háta mögött a vevői
igényeknek megfelelően átalakítja magyarországi számlázási rendszerét is. Ennek megfelelően januártól már a prémium termékek is
forintban, márkától függetlenül egyetlen
számlán kerülnek kiszámlázásra, mindenki
számára megkönnyítve ezzel a vásárlást.
A Pécsi Tudományegyetem a Rovitex szakmai színvonalát értékelve együttműködést
kezdeményezett a céggel, így vezető munkatársaik részt vesznek az oktatásban a közgazdaságtudományi karon. A pénzügy területén Szabó Márk gazdasági vezető tartott előadást a vállalati pénzügyek témakörében, a
marketing területen pedig Radnai Krisztina,
marketing vezető kapcsolódott be tavasszal a
márkastratégia, ősszel pedig a kínálatmenedzsment tantárgyak oktatásába. A következő szemeszterben a nemzetközi marketing
területén segítik az egyetem gyakorlat-orientált oktatását.
Nemzetközi kiállítások és vásárok
Heimtextil (Frankfurt) 2015. január 14–17.
Imm Cologne (Köln) 2015. január 19–25.
CASA (Salzburg) 2015. január 22–25.
Paris Déco-Off (Párizs) 2015. január 22–26.
Maison&Objet (Párizs) 2015. január 23–27.

szubjektív

Jégbe zárt világ
Ahogy a Normafánál sétálva figyeltem a jégbe dermedt fákat, a
munkámra gondoltam. Tél van a piacon, dermesztő tél. Mintha
sosem akarna véget érni. És lehet, soha nem is fog.
Félreértés ne essék, nem lokális észrevétel ez. Én is látom a füstölgő kéményeket, a piaci mozgásokat és szalonok megújulását, és
érzem a forralt bor zamatát, a kívánatos új kollekciókat, illetve
technikai innovációkat a textil területén. Ezekért a meleg pillanatokért viseljük már évek óta piacunk telét, várva a tavaszt.
Ami azonban nem jön. Európában legalábbis. És nem vigasz az,
hogy néhány globalizált cégmonstrum háza tájékán jó meleg van.
És mindenütt az ő termékeiket látni. Hiszen ez a piac akkor, abban
és abból él, ha számtalan termék, minta, stílus, anyag, hangulat
káosza lengi át. A tömegigények kielégítésére szabott szűkített kínálati keresztmetszet csupán a túlélést szolgálja – ahogy télen
mindenki tüzelőt árul.
De mikor lesz tavasz?
Néma Róbert
Cégvezető
Sasatex Kft.

Sok emberrel beszélgetek a világ sok táján. Európai partnereim –
patinás cégek képviselői – mind a nyugdíjas éveiket várják. Ők
már nem számolnak a kikelettel. A tömegtermékek (itt nem rossz
minőségű kelmék értendők, hanem stílusában és anyagában lebutított, tetszetőssé formált nagyipari áru, szinte csak ilyen van jelenleg a piacon, függetlenül attól, ki mennyiért adja) gyárosai pedig a globalizáció mókuskerekében futják túlélő versenyüket. Számukra csak a piac mennyiségi oldala játszik, és kizárólag ezt tudják értelmezni.
Ezért van tél a piacon. Globális szinten nem találkozni lelket melengető hivatástudattal, szépérzéket bizsergető mesterművekkel,
szerelmekkel. Marad a piaci verseny elköteleződést ugyan kívánó,
összességében mégis rideg világa.

„Ez a piac akkor,
abban és abból él,
ha számtalan termék,
minta, stílus, anyag,
hangulat káosza lengi át.”

A melegség még lokális szinten érhető tetten. Azok munkájában,
akik tudnak és akarnak várat építeni egy nem éppen karácsonyi
ihletettségű anyagból, akik áthidalva gyártási, ellátási nehézségeket, lehetetlen építészeti megoldásokat és kontármunkát és nem
utolsósorban a vásárlók néha lehetetlen igényeit és természetét,
legvégül csodát varázsolnak az otthonokba. Szívet és lelket melengető csodát.
Minden nap.
Globálisan hála érte. Lokálisan pedig köszönöm az egész éves
munkát, Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok minden
Partnerünknek!
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karácsony

mindent
Karácsony közeledtével a Teletextil bemutatja, miféle
újdonságokkal kedveskednek a téli idõszakban
partnereiknek a hazai nagykereskedõ cégek.
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01 Név: Karácsonyi dekor. Termék: dekoranyagok többféle mintával, natur hatású, könnyen kezelhető textilek. Forgalmazó: Rovitex Kft.
02 Név: Opera ( a Soleil Bleu kollekcióból). Termék: dekorfüggöny és bútorszövet, hat színállás, pamut és viszkóz
alapanyagokból, 140 cm széles. Forgalmazó: JAB
03 Név: Sweet Home termékcsalád. Termék: 280 cm, pamut-poliészter. Forgalmazó: Laguna Lakástextil Kft.
04 Név: Vidella. Termék: Vidella Stylus antik ezüst karnis, Paria végzáróval és Vidella Top Design roletta Cesario
rendszerrel rögzítve. Forgalmazó: Szintetika Kft.
05 Név: Bolt (Antilo). Termék: párnahuzat, méret: 45x45cm (nettó partner ár 4,480 Ft - ajánlott kisker ár 7,990 Ft).
Forgalmazó: INKU Kft.
06 Név: Amanda. Termék: pehelypárna. A huzat 100 százalék pamut, a töltet első osztályú pehely/toll, 90 százalék
pehelytartalommal. Forgalmazó: Billerbeck Budapest Lakástextil Kft.
07 Név: Christian Fischbacher Botanica. Termék: új-zélandi merino gyapjúból és lenből készült egyedi gyártású szőnyeg. Forgalmazó: Amento Kft.
08 Név: Shark. Termék: modern fényáteresztő függöny, három színben, méret: 300 cm. Forgalmazó: Smirna Kft.
09 Név: Jardin. Termék: dekor és bútorszövet, hímzett pamut-polieszter. Forgalmazó: Sasatex Kft.
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műhely

Szuppán Irén textilfestő művész

„Az ihletet mindig a természetből meríti”

Szövőszék
a verandán
Műhely rovatunkban mindezidáig elsősorban fiatal tervező tehetségeket
igyekeztünk bemutatni, mostani számunkban azonban, rendhagyó módon,
egy régóta a pályán lévő textilfestő művész előtt tisztelgünk, bemutatva
hosszú pályafutását, felvillantva pár érdekes epizódot korábbi sikereiből.
Valljuk, a múlt értékeinek ismerete nélkül a jövőt sem alapozhatjuk meg
sikerrel.
Szuppán Irén 1927-ben születet Hosszúhetényben. Ahogy az abban az
időben megszokott volt, nagy családban nevelkedett, öten voltak testvérek,
ő pedig a kényszerű gyermekzsivaj elől a saját kis világában próbált
menedéket találni. Önkéntes el, és félrevonulásainak ráadásul meg is lett a
hozadéka, rendületlenül rajzolt, a gyermeki grafika eszközével fejezte ki a
fejében cikázó gondolatokat és a lelkében kavargó érzéseket. Persze a
szülői indíttatás sem volt elhanyagolható, gépészmérnök édesapja szabad
idejében szeretett hegedülni, festegetni, ahogy azt a korabeli zsargonban
mondták volna: sokra tartotta a művészeteket.
Szuppán Irén a középiskolát egy budapesti egyházi tanintézetben
végezte, ennek a ténynek pedig a továbbtanulása szempontjából később
különös jelentősége lesz. Az Iparművészeti Főiskolára ugyanis akttal és
portréval kellett felvételizni, és, ahogy fogalmaz, a zárdában addig ilyen
dolgokról nem sokat lehetett még hallani sem, nemhogy meztelen testeket
látni, és azokat lerajzolni. Ennek ellenére 1947-ben bejutott a főiskolára és,
hogy a lemaradást pótolja Varga Nándor grafikustól vett órákat, egy évig
szorgosan látogatta a művész epreskerti műtermét.
A főiskolán aztán a második évben nyilatkozni kellett, hogy a textil
szakon belül, ahová Szuppán Irén addig is járt, milyen szakirányt kíván
választani. Ő elsősorban a színeket kedvelte, és a festői meglátásai is erősek
voltak, így egyértelmű volt, hogy a nyomott szakon kívánja a tanulmányait
tovább folytatni, ott ugyanis kiteljesítheti azt, amire mindig is igazán
vágyott: saját két kezével hozni létre művészi ihletettségű tárgyakat.
1952-ben készített diplomamunkája is egy kézzel festett, batikolt
faliszőnyeg volt, azaz az indulása egyértelműen meghatározta további
pályáját, jövőbeli munkáit. A döntésbe ugyanakkor az is erősen közrejátszott,
hogy semmiképpen sem kívánt gyárban elhelyezkedi, nem akart gyári
tervező lenni. Számára az egyedi, kézzel készített műalkotás volt a fontos.
Társaival, a főiskoláról frissen kikerült végzősökkel ezért alapította meg
Textilfestő Alkotóközösségét, mely forma lehetőséget kínált az önálló
munkára, de arra is, hogy az elkészült alkotásokat az Iparművészeti
Vállalton keresztül értékesíteni tudják; így jelentek meg Szuppán Irén
munkái is a Képcsarnok Galéria üzleteiben.
Persze az önállósághoz be is kellett ruházni, Irén egy széles szövőszéket
vásárolt, ami most is ott díszeleg a ház zárt verandáján. Itt készülnek az
úgynevezett ikat technikával munkái.
Ő az úgynevezett lánc ikatot műveli, aminek a lényege, hogy csak a
láncfonal szálakat festi meg. Olyan, mintha akvarell lenne, avat be a
részletekbe, maga a technika is és persze a színek is. Az ihletet pedig a
természetből meríti, a fényt, a napsugarat kedveli, és a munkáiban is ezek
a motívumok (fény és árnyék, virágok, fák, tájak, vizek, szél, tüz) jelennek
meg, ahogy fogalmazza, alapvetően optimista alkat, azt szeretné, ha ez
minden egyes alkotásában tetten érhető lenne, átjönne.
A sikerek lassan Szuppán Irént is megtalálták, a hatvanas, hetvenes,
nyolcvanas évek folyamatos megrendelésekkel és kiállításokkal teltek,
rendszeres meghívottja és kiállítója volt a legkülönfélébb textil
biennáléknak, munkái ott vannak a legelegánsabb budapesti szállodák
termeiben, gimnáziumok, vidéki könyvtárak helyiségeiben. 1968-ban
Munkácsy díjat kapott, 1982-ben érdemes művész lett, 2006-ban kiváló
művész rangra emelték.
Szuppán Irén ma is dolgozik. A Gödöllői Iparművészeti Műhelynek
alapító tagja. Művésztársaival minden évben részt vesz a közös kiállításokon.

Kellemes Karácsonyi ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk!

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

üzlet a korzón
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A fotó illusztráció. Az enteriőr a Plametta Design és Textilművészeti
Galéria kiállításán készült. A kiállításon Szuppán Irén munkái
szerepeltek. Fotó: Regős Benedek.

Mozgásban
Lizatext Lakberendezés
Debrecen, Mikepércsi u. 73. Tesco üzletsor
Nyitva tartás: hétfőtől-szombatig 10-20-ig, vasárnap 10-19-ig
Telefon: 06 30 627 84 54
E-mail: Lizatext@gmail.com
Web: www.lizatext.hu
Piros István állandó mozgásban van.
Ez persze így egy sommás vélemény, de, hogy mindez hogyan is fest a gyakorlatban, és mi is áll a viszonylag gyakori
költözések, boltbezárások és az újabb boltok nyitásának hátterében, nos, a cikk ezt próbálja nyomom követni.
Elöljáróban talán csak annyit, hogy Piros Istvánnak és társának ma már egy jól menő és igencsak sikeres lakberendező
boltja van a debreceni Tesco Airport üzletházban, ugyanakkor az út, ami idáig elvezetett, nem nevezhető kifejezetten
könnyűnek, egyenesnek meg aztán semmiképpen sem.
De hát a kitartás mindig meghozza az eredményét.
Piros István a kilencvenes évek közepén csöppent a lakástextil szakmába, műszaki végzettsége ellenére ugyanis affinitást érzett a kereskedelem iránt, így került abban a szőnyegpadlókat, függönyöket és karnisokat forgalmazó boltba, ahol
édesanyja üzletvezető volt.
A szakmát alaposan kitanulva aztán a kilencvenes évek végén a család gondolt egyet, István édesanyjával és keresztanyjával (aki egy személyben vitte a varrodát) Lizatext néven
céget alapított és boltot nyitott Debrecen központjában.

És ez az utóbbi sejtés sajnos be is igazolódott, a lánctartozás ördöge őket is utol érte, nekik nem fizettek, és már aztán
ők sem tudtak fizetni; akik nekik tartoztak, azok közül sokan
a mai napig nem egyenlítették ki a számlát, viszont István
becsületbeli kötelességének tekintette, hogy mindenkinek
fizessen, akitől árut rendelt, anyagot vásárolt. Sokba került,
de hosszú távon megérte – fogalmaz.
2006-ban aztán újra előremenekült, egy 200 négyzetméteres lakástextil üzlettel próbálkozott, ismét csak a belvárosban, két év után azonban újra költözni kényszerült, ahogy
fogalmaz: „a civis ember nagyon furcsa”, a bolt pár száz méterre volt ugyan Debrecen központjától, a betérő vásárlók
azonban rendre arra panaszkodtak, hogy „nagyon messze”
vannak a belvárostól.
2008-ban aztán már itt volt a világválság is, István nem is
próbálkozott újabb belvárosi üzlettel, egy ötlettől vezérelve
bemutatótermet nyitott saját lakásában, azt gondolva, így levetette a bolttal járó kötelességeket, és csak a megrendelő
igényeire kell koncentrálnia. Az elgondolás csak részben járt
sikerrel.

„A lánctartozás ördöge őket is utolérte”
Az apró, alig 12 négyzetméteres üzlet azonban hiába volt
a belvárosban, a szerencse mégis elkerülte, így egy szűk év
múlva továbbálltak, és 2001-ben már egy nagyobb bolttal
próbálkoztak, 23 négyzetméteren, szintén Debrecen frekventált, központi helyén. Ez volt az az időszak, amikor a hazai
építőipar is hasított, úgyhogy volt a boltnak is egy három,
négyéves felfelé ívelő szakasza, megrendelés, vásárló számolatlanul jött ebben az időszakban.
2006 körül aztán, ahogy Piros István fogalmaz, már érezni
lehetett a válság előszelét, a kis munkák elfogytak, a nagy
munkákat pedig nem volt szabad elvállalni, mert félő volt,
hogy a megrendelő nem fizet.

Az igazi siker aztán 2012-ben talált rá, amikor egy egyedi
bútorokat gyártó és forgalmazó barátjával állt össze, és vele
nyitott egy nagy alapterületű üzletet a debreceni Tesco Airport bevásárlóközpontban.
A tevékenységi kör jócskán kibővült, a bútorokat ő tervezi
és társa gyártja le, de az egyedi bútorok mellett függönyt,
tapétát és ágyneműt is forgalmaznak.
Az üzlet pedig pörög, megrendelés, megrendelés hátán.
Úgy tűnik megérte a befektetett majd húsz év, és persze a
folytonos „költözés”, Piros István megtalálta cége profilját; az
állandó mozgás meghozta eredményét.
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technológia

A nanotechnológia már
a textiliparban is hódít
A lakástextilek piacán is megfigyelhető, ahogyan egy-egy
speciális, szűk felhasználási terület technológiai megoldásai
beszivárognak a mindennapi életbe, és ahogyan ezen termékek által kínált, addig elképzelhetetlen előnyök válnak alapelvárássá.
Az év vége általában a visszatekintésről szól, most azonban mi nézzünk inkább előre, a jövőbe!
A mintázási eljárások közül a textilnyomást érdemes kiemelni, mert ez képes változatos alapanyagokra (leggyakoribbak a blackout, pes, voile) akár egészen kis szérianagyságban
is gazdaságos termelést biztosítani. A Rovitex üzemátadó ünnepségén például összesen csupán egy végnyi került legyártásra „Pécs függönyéből”. Ennek a szublimációs eljárásnak a
hivatalos neve a transzfernyomás, melynek a lényege, hogy a
festékanyagot egy speciális papír hordozza, melyet ma már
akár digitálisan is előállíthatunk. A textilnyomó gép hő segítségével összeolvasztja a papíron lévő festéket a textillel. A szálak
a festékanyaggal kémiai reakcióba lépnek, kémiai kötés jön
közöttük létre: azaz a festék az anyagból nem kimosható.
A szállodaiparból indultak hódító útra a mára széles körben
elterjedt fénykizáró textilek: a blackout és az ennél kissé kevésbé sötétítő dimout. Ezek hozzávetőlegesen 95 százalékát képesek kiszűrni a napsugaraknak, mely a háztartási igényeknek
bőséggel megfelel. A háromrétegű textilek „belső” rétegét speciális, fekete szálú szövet alkotja, felületük pedig színezett, mintázott, külön előnyük pedig hőszigetelő tulajdonságuk.
És ha már hőszigetelésnél vagyunk, akkor érdemes szót
ejteni a thermo-zseníliáról, mely kifejezetten hőszigetelésre
született (például a Rovitex kollekciójában a Grönland anyag).
De szigetelni nem csak a hőt, a hangot is érdemes: szállodai
és irodai környezetben egyre divatosabbak az öt vagy hét réteg (textil és vlies gyapjúrost) felhasználásával készülő hangszigetelő-térelválasztó függönyök.
Ugyancsak a szállodák igényéből indult ki a lángmentes
(égéskésleltetett, FR) lakástextilek piaca. E tulajdonságot nyújthatják az elemi szálak, azaz lehetnek már eleve égéskésleltetett
fonalból szőtt textilek (legelterjedtebb a Trevira márka), de elér-

hető utólagos nanotechnológiás textilkezeléssel is. Ez utóbbi
azonban csak 100 százalék poliészter esetében alkalmazható,
a természetes textil ugyanis használhatatlanul kemény lesz.
A vízlepergető-szennytaszító textilek ma már nem csak éttermekben használatosak: e tulajdonság szövés utáni utólagos kezeléssel, teflon-bevonat képzésével érhető el.
A kórházi beszerzések előírásai ma már antibakteriális textileket követelnek meg, és ez az előny a lakosság körében is
egyre népszerűbb lesz. A baktériumok ellen a küzdelmet az
ezüst segítségével tudjuk felvenni: a ruházati textilek esetében
általában ezüstszál beszövését alkalmazzák (gondoljunk pld.
a zoknikra, de a Vossen törülközők kínálatában is van ezüstszálas), a lakástextileknél pedig a parányi ezüst ionokat a szövés után nanotechnológiás eljárással kötik az elemi szálakhoz.
Rohanó világunkban az idő egyre drágább, így felértékelődnek a vasaláskönnyített, „easy care” textilek (pld. a Gardénia
fényáteresztői bírnak ilyen tulajdonsággal). Az ilyen textil esetében maguk a fonalak speciálisak, magasabb minőségűek: míg
egy hagyományos fonalat 1 m-en kb. 700-szor csavarnak, a
vasaláskönnyített anyagok minimum 1000, de nem ritkán 12001400-szer, vagy akár 2000-szer is csavartak, mely sokkal nagyobb rugalmasságot ad a fonálnak, az hamar visszanyeri eredeti alakját, „kirúgja magát”. A szövés minősége, típusa is hozzájárulhat ehhez (például a dreher-kötés növeli a textil formatartását), csakúgy, mint a kikészítés során alkalmazott kezelés.
És hogy mit tartogat a nem is olyan távoli jövő? A nanotechnológia további kiaknázása révén már gyártásban vannak
további előnyöket kínáló textilek. Ilyen a pozitív ionokat kibocsátó, közérzetet javító függöny, vagy az érintésre levendulaillatot árasztó anyag, melyben az apró nano-részecskékből
érintésre felszabadulnak az illatmolekulák. Ugyanez a technológia dohányfüst ellen is kitűnő lehet.
(Amennyiben speciális textilekre van szükségük, vagy tanácsot, információt kérnének ezekről, forduljanak bizalommal
nagykereskedő partnerükhöz: a Gardénia kínálatában is számos lehetőséget találnak, forgalmazója, a Rovitex pedig bármely speciális textil igényükre ajánl megoldást.)

Radnai Krisztina, marketing manager
A cikk a Rovitex Homedeco Group, a Gardénia forgalmazójának támogatásával jelenik meg.
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HÍREK
A Rovitex tavaszi kollekciója már kész a frankfurti debütálásra. A cég immár nyolcadik éve
lesz ismét kiállítója a lakástextil szakma legnevesebb szakmai vásárának, a Heimtextilnek. a
3.0 csarnok A90-es standhelyén innovatív
megoldásokkal várja a látogatókat. A klasszikus, jól eladható minták mellett felvonulnak
kollekcióikban a legújabb, modern, tavaszi divatszín-irányzatok. Ezek a nyugat-európai
trendek vonulatába simulnak, a bronz árnyalatok kékkel gazdagodnak, és a lilák is új köntösben jelennek meg.
Az Ajour Line Kft. neve Zedome Kft.-re változott. A cég adószáma, elérhetőségei, valamint a rendelés menete változatlan maradt.
Az Ajour, mint brand továbbra is a cég forgalmazása alatt áll.
Az INKU darabszőnyeg választéka 2014 végén még egy újdonsággal bővült: a belga
Lano gyár kiváló minőségű, géppel készített,
tradicionális szőnyegeinek igényes válogatáhirdetés

sa a Wilton kollekció. A 100 százalék gyapjúból készült, nagy sűrűségű szőnyegek hos�szú élettartamúak, T5-ös besorolásuk okán
nagy forgalmú igénybevételre is alkalmasak.
Igen széles méretválasztékukban megtalálható futó, kör és nyolcszög alakú egyaránt.
Mayabee néven babaszoba kollekciót kínáló
webshop indult október végén. A kollekció darabjait (ami hangsúlyozottan nem csak ágyneműt jelent, hanem a hozzáillő dekorációt is)
Hegedűs Andrea textiltervező álmodta meg. A
cég vezetője, Kis Andreea indulásként két
weboldallal jelentkezik (www.mayabee.hu, és
www.mayabee.ro), és a román piacra lépés
után azt tervezi, hogy az EU és az Egyesült
Államok piacára is megpróbál majd betörni.
Tavalyhoz képest kétszámjegyű árbevétel
növekedéssel zárja a 2014-es évet az
Amento Kft. A kiváló adatokban jelentős szerepet játszik a külföldi képviseletek (ADO,
Christian Fischbacher) termékeinek térnyeré-

se, ráadásul idén 20 új cikkel bővült a nagykereskedés saját kollekciója, melyek sikerrel
bizonyítottak a hazai és külföldi piacokon is. A
lehető leggyorsabb és legmagasabb színvonalú kiszolgálásra a jövőre is számíthatnak a
cég partnerei, akiknek ezúton is köszönetüket szeretnék kifejezni az Amento munkatársai az egész éves együttműködésért.
A Rovitex és a Naturtex ügyvezetője is tagja
volt annak a hivatalos kormányzati üzletemberdelegációnak, akik a miniszterelnök kíséretében november 26. és 29. között Dél-Koreába
látogattak. Az üzleti megbeszélések célja a bilaterális kapcsolatok elősegítése volt, ahol
megvizsgálták a kölcsönös üzletek lehetőségét.
Bevezető kedvezmény a Szintetika Kft. webes rendelési és információs rendszerén. Az
ősszel debütált, egyre népszerűbb rendszer
használatát ösztönözve minden weben leadott rendelésre kedvezmény jár. Regisztráció a cég üzletkötőinél.

Minden kedves partnerünknek kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

függöny
dekor
bútorszövet
tapéta
paszomány

1036 Budapest, Bécsi út 57–59.
info@sasatex.net, www.sasatex.net
Tel.: 06 1 250 0604, Fax: 06 1 430 0429

