teletextil
A lakástextil magazin

37
X. évfolyam, 2015. 1. szám

TAVASZ
A technológia önmagában semmit sem ér
(interjú Páger Bernadettel)
Úton a katarzis felé
(Komáromi Ákos írása a Heimtextilről)
Aki a kereszthímzéseket megszólaltatja
(Szirmay Zsanett, tervező)

BEKÖSZÖNTŐ < 2015/tavasz < TELETEXTIL

tartalom
4

ÖNMAGÁBAN SEMMIT SEM ÉR A TECHNOLÓGIA
SZTORI. Interjú Páger Bernadettel

7

Hírek
TEXTILHÍREK

8

Hírek
TEXTILHÍREK

10

ÚTON A KATARZIS FELÉ
SZUBJEKTÍV. Komáromi Ákos (Laguna)

11

EMBER ÉS ANYAG EGY IRÁNYBA NÉZ
SZUBJEKTÍV. Fazekas Henriett (Firhang)

13

ÁRAMVONALASABB LETT A CÉG
INTERJÚ. Gurdics Attila (Fedecor)

14

AMIKOR A KERESZTHÍMZÉSEK MEGSZÓLALNAK
MŰHELY. Szirmay Zsanett

17

ITT VANNAK A TUDATOS VÁSÁRLÓK
ÚJRA HASZNOS. Radnai Krisztina (Rovitex)

19

BEMUTATKOZIK A JAB-CSOPORT KOLLEKCIÓJA
EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI

IMPRESSZUM

Ingyenes, negyedéves, lakástextil magazin n teletextil.blogspot.hu n teletextil@
gmail.com n Kiadó: IKAT Bt. n Főszerkesztő: Szarvas György n Előkészítés: Kiss Tibor Noé
n Nyomda: Demax Művek n Csomagolás: Benyó Kft.

Tér,
idő
Tíz évvel ezelőtt egyfajta kegyelmi pillanatot élt meg a hazai lakástextil szakma.
A tavaszi seregszemlén a nagykereskedő cégek döntő többsége együtt
állított ki a budapesti Vasúttörténeti
Parkban (talán csak egy-két cég maradt
távol a közös rendezvénytől és tartott
abban az évben házi vásárt), a tér-idő
egysége akkor kézzelfogható valóság
volt, a kiskereskedők egy helyszínre és
egy időpontban tudtak kilátogatni.
Áldás volt ez a vidéki vállalkozásoknak, de a fővárosi érdekeltségű cégeknek is komoly könnyebbséget jelentett.
És tíz évvel ezelőtt jelent meg a
Teletextil első lapszáma is, közvetlenül
a tavaszi közös kiállítás és vásár után,
együtt mutatva be a kiállító cégeket és
azok aktuális kínálatát.
Úgy tűnt tehát, hogy megvalósult a
régóta óhajtott egység, a valós és a mediális térben is összejöttek azok, akik
egy helyre törekedtek; a közös vásári
jelenlét és a lapban való közös megjelenés egyszerre erősítette a hitet a szakma kis és nagy szereplőiben, hogy lehet
együtt, hogy lehet egyszerre.
Sajnos a Vasúttörténeti Park, mint
helyszín aztán már csak még egy alkalomra hozta össze a kiállító nagykereskedő cégeket, hogy később mindenki
máshogy, máshol és máskor szervezze
meg aktuális tavaszi és őszi kiállítását.
Összefogva kis csoportokban, vagy éppen külön-külön.
Idén azonban mintha egy apró lépéssel ismét közelebb kerültünk volna
egymáshoz, mind a helyszíneket, mind
pedig az időpontokat illetően.
Bár azt mondják, hogy a párhuzamosok a végtelenben egyszer mindenképpen találkozni fognak, nekünk ennyi időt
talán már nem kell várnunk.
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önmagában semmit
sem ér a technológia
Interjú Páger Bernadettel
A BKF hallgatóival idén második alkalommal vesznek önök részt a Heimtextil Campus szekciójában, úgyhogy már van összehasonlítási alap. Mi változott tavaly óta a
frankfurti vásáron, hogyan lehetne meghatározni a Heimtextil helyét, szerepét?
Igen. Idén második alkalommal vehettünk részt ezen a rangos eseményen, a
Heimtextilen kiállító cégek és a magyarországi NKA támogatásával. Izgalommal vártuk az eseményt, hogy lássuk, merre is tart a világ, de azért is, hogy megmutathassuk,
hogy mi mit tudunk, hogy a hallgatók elhelyezhessék magukat a nemzetközi színtéren. Fontos, hogy tudjuk, milyen környezetben kell dolgoznunk, hol jelennek majd
meg fiatal tervezőink munkái, de legalább annyira fontos az is, hogy lássuk, mi hol is
vagyunk éppen ebben a közegben. Amit alkotunk, az pontosan hol helyezkedik el a
világ tervezői kínálatában. Ezt a sajátos koordinátarendszert biztosítja számunkra a
Heimtextil, mely szerintem továbbra is fontos fóruma a lakástextil piacnak.
Úgy láttam, hogy idén kisebb, szűkebb felületen zajlottak az események. A men�nyiségi szemléletet ugyanakkor felváltani látszott egy egyértelmű minőségi fordulat.
Szerintem a kreativitás, a kézművesség, az egyedi anyagok, minták hangsúlyos idei
jelenléte szembetűnő változás volt a tavalyi kiállításhoz képest. Változás talán abban
van, hogy a gyártók újból el kezdtek igazán érdeklődni a tervezők iránt, átalakulóban
van az egész vertikum struktúrája, újból becsülete kezd lenni a kézműves és egyedi
munkáknak. Talán a kis szériás termékek ideje, kora jött el, bár lehet, hogy ezt így
még korai kijelenteni.

Mostanra magas színvonalra lépett a digitális nyomtatás, és a tervezők is szívesen dolgoznak vele – véli
Páger Bernadett. A Budapesti Kommunikációs Főiskola (BKF) Alkalmazott Művészeti Intézetének textiltervező művésztanára, aki
az idei Heimtextil Campus
szekciójában második alkalommal vett részt diákjaival
úgy látja, hogy korábban
mintha csak kísérletezésre
használták volna a technológiát a tervezők kihagyásával, mára viszont már kialakult a párbeszéd a gyártók és a tervezők között.

„A mennyiségi szemléletet ugyanakkor
felváltani látszott egy egyértelmű
minőségi fordulat.”
És mennyiben lehet új trendként értékelni azt a fajta érdeklődést, ami a tervezők
munkái iránt nyilvánult meg a gyártók részéről? Ez egy hosszabb távú változás előszele lehet, vagy csak egy tiszavirág életű kezdeményezés?
Szerintem ismét fontossá vált a tervezők szerepe. Ezt tapasztaltuk meg a tervezői
pavilonban is (4.1 –es) ahol a Campus standok is elhelyezkednek. A cégek képviselői
rendszeresen visszatértek a tervezői-campus standokhoz. Ízlelgették az újabb grafikai-, újrahasznosított-, kézműves törekvéseket. Megszólították, társalogtak a hallgatóinkkal is a koncepcióikról, törekvéseikről. Bíztatták őket a pályájukon.
A BKF jelen lévő hallgatóinak terveit mind kinyomtatta a Heimtextilen az egyik inkjet gépeket kiállító nagy nemzetközi cég. Hogy értékeli ezt a kezdeményezést? Milyen irányba mehet el a tervező-gyártó viszony az új technológia megjelenésével?
Valóban, az MTEX cég print gépei mindegyik hallgatónktól egy tervet valóra váltott.
Úgy vélem, hogy mostanra magas színvonalra lépett a digitális nyomtatás. Már a tervezők is szívesen dolgoznak vele, mert színhelyes, minőségi nyomatokat készítenek
kiváló minőségű textilre. Akár a tervezők elképzeléseit is felülmúlhatja a technológiai
kivitelezés.
Korábban mintha csak saját „kedvtelésre”, kísérletezésre használták volna a
technológiát a tervezők kihagyásával. Mára a párbeszéd is kialakult a gyártók és a
tervezők között. Ez nagyon fontos. A felhasználóknak minőséget, művészi értékeket
kell közvetíteni. Önmagában ugyanis semmit sem ér a technológia.
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A Laguna Lakástextil Kft. új kollekciójára 43 országból adtak le kisebb-nagyobb megrendelést a frankfurti Heimtextilen. A cégnek így
már például Kanadában, Izraelben, Indonéziában és Monacóban is
van viszonteladója. A természetes-, valamint a fémes hatású anyagok arattak nagy tetszést, de a látogatók a digitális nyomásnak köszönhető „színrobbanást” is értékelték. Hódított a vintage: a csipkeszerű hímzés lágy, légies alapanyagokon csakúgy, mint a számos
applikáció. Mint Komáromi Angéla ügyvezető elmondta, a régi partnerek mellett számos ígéretes új érdeklődő is betért a Laguna
standjára. Egyáltalán, mintha növekedett volna a látogatók száma a
hármas csarnok földszintjén, így idén a D sorban is nagyobb volt a
forgalom. Hozzátette: ebből sajnos – valójában szerencsére – az következett, hogy alig jutott idő a kalandozásra, így nehéz megítélni,
hogy az egyéb kiállítótereken mekkora volt a tolongás. Új kiállítók,
eddig ismeretlen arcok is feltűntek a 3.0-ban. Talán kevesebb volt a
német, és több a török cég. A kelet-európai kiállítók száma szintén
növekedett. Volt olyan német gyártó, aki a következőképpen vélekedett: számára ösztönző az új belépők jelenléte. A Laguna és a hasonló cégek szomszédsága új fejlesztésekre, keményebb munkára
inspirálja, hisz nem engedheti meg magának, hogy termékeiből,
megjelenéséből kifogyjon a feszültség. A Laguna ügyvezetője végül
így összegzett: nem elhamarkodott a megállapítás, hogy a Heimtextil
igazolta létjogosultságát, és a kiállítók között az elmúlt évekhez képest bizakodóbb hangulat uralkodott.
A tavaszi szezonnyitó vásári sorozat idén is sikeres volt a Rovitex
számára. A frankfurti Heimtextil kiállításon a siker penetrációs
stratégiájuknak volt köszönhető – mondta el Romeisz Norbert ügyvezető. A hangsúlyt idén nem a minél több és minél egzotikusabb
országok látogatóinak bevonzására, hanem látogatóik minél jobb
kiszolgálására tették. A kiállítások sorában az osztrák rendezvény
következett, majd a budapesti Lakástextil vásár, a sort pedig a szlovák vásár zárta.
Az INKU ágytakaró újdonságaiból: már piacon a spanyol Reig Marti
kedvencek, a mindkét oldalukon használható ágytakarók; a friss tavaszi szín- és mintaválaszték könnyed hangulatát tetszés szerint
kombinálhatjuk színben harmonizáló díszpárnákkal. A Mora idén is
újít, az új SilverIon bioaktív termékcsalád szövetszálaiban lévő ezüst
nanorészecskék jellemzője, hogy a takarón megtelepedő baktériumokat és mikroorganizmusokat elpusztítja, ezáltal a takarók az allergia veszélyét jelentősen csökkentik. A Revert idei kollekciója
puha útitakaró-újdonságaival és teflon bevonatú kültéri textiljeivel
bővült. Az Antilo 2015 exkluzív ágytakaró-, és díszpárna-katalógusa
a nemesen elegáns modellekből kínál bőséges felfedeznivalót; legyen szó romantikus hangulatú, vagy modern és különleges textúrájú, akár kristályokkal díszített különlegességekről.
Új karniskatalógust adott ki a Szintetika Kft. Az új, könyvformátumú
kiadvány a cég összes aktuális termékét tartalmazza a szokásos átlátható formátumban, színes fényképekkel illusztrálva. A 2015. tavaszi kollekcióban bemutatott új kávéházi rudak és az Elegante termékcsoport új Optimo tartói mellett a korábbi kiállításokon bemutatott Vidella roletta, Linea elhúzó szerkezetes alukarnis és fabetétes
műanyag karnis termékcsaládok is szerepelnek immáron az új katalógusban, amely elérhető árazatlanul és ajánlott fogyasztói árakkal kitöltve is.
Az INKU által forgalmazott neves szőnyeggyárak is különleges innovációkkal erősítettek: az Angelo Sydney kollekció alapanyaga tiszta
új-zélandi gyapjú és viszkóz, mely lehetővé teszi a személyre szabott, egyedi gyártást. A rendelkezésre álló nemes alapanyagok, a
stílusos mintavilág, valamint a 700 színből álló széles színválaszték
szinte végtelen lehetőséget kínál. A kézzel készített új bambusz-selyem szőnyegek finom csillogása egyedülálló puhasággal párosulnak. A LANO új és kiváló Wilton szőnyegcsaládja géppel készített,
tradicionális szőnyegek igényes válogatása, melynek alapanyaga

kizárólag woolmark minőségű gyapjú. Az Osta 2015 katalógus üde
színfoltja a hazai szőnyegkínálatnak, melyet rendkívül széles stílus-,
és mintavilág, nemes és igen kedvező árú alapanyagok jellemeznek,
az új szőnyegcsalád mindenki számára tartogat különlegességet. A
katalógusokhoz eladást segítő fogásminta is jár. Napokon belül
megérkeznek az elmaradhatatlan és még mindig igen közkedvelt
shaggy újdonságok a legfrissebb divatszíneket követő új árnyalatokban, melyekkel minden partnerünket személyesen keressük fel.
Két új inspirációval bővült az InteriArt kollekció. A Szintetika Kft.
presztízsmárkája stabilan bővül mind a termékeket tekintve, mind
pedig a partnerek számában. Az új kollekciók választásánál kiemelt figyelmet fordított a cég a minél szélesebb körű használhatóságra. A Garden of Eden termékeit a homok selymes textúrája, a
növények leveleinek mintázata, a hullámok fodrozódása ihlette,
melyben megtalálhatók üni és mintás dekorok, fényáteresztő függönyök harmonizáló színekkel és textúrákkal a legaktuálisabb divatnak megfelelően. Az Urban Moods kollekciót a loftlakások hangulata inspirálta, a különböző textúrák, amelyek fellelhetők az
ipari épületek lakássá alakított változataiban. A beton, a vas, a fa,
a nyers tégla, az üveg együtt különleges hangulatot árasztanak,
melyek dekor-, és fényáteresztő anyagokban és bútorszövetekben
alkotnak harmonizáló egészet. A textilek melegsége egyúttal kontrasztot teremt az ipari épület ridegségével, amelyből így válik valódi otthon.
Idén a Sasatex Kft is bemutatta újdonságait a Trend2-ben megrendezett Styletrend 2015 kiállításon. Néma Róbert cégvezető szerint a
cég történetének egyik legsikeresebb kiállításán vannak túl. „A
szakma egyértelműen meghálálta, hogy a nagykereskedők igyekeztek egy fórumot teremteni újdonságaik bemutatásának. Bár az előkészületek kissé improvizatív módon zajlottak, a végére sikerült
olyan kiállítást szervezni, amellyel mind szakmailag, mind emberileg maximálisan elégedettek vagyunk. A kiállító partnerekkel az
együttműködés gördülékenyen, mondhatni baráti viszonyban zajlott
és ez kihatott az egész rendezvényre: jó társaságban és hangulatban, nívós termékeket mutattunk be egy igényes ügyfélkörnek. Ennek eredménye pedig nem más, mint teljes siker. A legjobban vágóprogramos kollekcióink új és régebbi sálai fogytak, kiemelten vadonatúj állatbőr utánzatú bútorszöveteink, és régóta várt klasszikus
kollekcióink, ezen belül is inkább a prémium kategória termékei. Új
tapéta-mintakönyveink is szép számmal keltek el. Tulajdonképpen
mindegyik kollekció, amelyhez várakozásokat fűztünk igazolta ezeket, és ilyen ritkán fordult elő a közelmúltban. A rendelt sálak men�nyiségére vonatkozóan elég annyit megemlítenem, hogy beszállítóink is elcsodálkoztak és teljes kapacitással dolgoznak az igények
kielégítésén. Ezt a sikert koronázta az, hogy vevőink igen szépen
mazsolázgattak akciós és standard véges termékeink köréből – persze ezeket igyekeztünk attraktív árakkal megtámogatni és ellenállhatatlanná tenni. Tulajdonképpen egyetlen markáns negatív tényezőt tudok csak megemlíteni, bár ez az ilyen rendezvényeken előfordul: a leterheltség miatt látogatóinkra az esetek többségében nem
tudtuk azt az időt szánni, amit szerettünk volna. Ezért elnézést kérek, személyes látogatással igyekszünk orvosolni a közeljövőben.
Mindenkinek nagyon köszönjük a látogatást, a többi kiállítónak pedig a korrekt együttműködést. Jövőre folytatjuk!” Az említett kollekciók értékesítését a tavasz folyamán a cég üzletkötői országosan
folytatják, illetve azok a cég mintatermében is megtekinthetők: Budapest 1036 Bécsi út 57-59.
A Szintetika Gold kollekció 26 új mintasállal bővült, amely jelentős
előrelépés a vágóprogram fejlődésében. Új irányvonal a sok színben
elérhető üni textilek jelentős bővítése, a leghosszabb színsor 28
tagú, ezekkel összesen 100-nál több színárnyalat jelent meg a kollekcióban. Üni és mintás fényáteresztő függönyök, dekorok, sötétítők és blackoutok frissítik a kollekciót, cél a minél eladhatóbb, akár
alapterméknek is nevezhető minőségi textíliák bevonása a vágóprogramba, a mintás, meghatározóbb stílus-elemek mellett.
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A Rovitex idén is erős tavaszi függöny kollekciókkal debütált itthon
és külföldön egyaránt. Gardénia Prémium Classics kollekciójuk
tavalyi megjelenése óta több száz üzletben bizonyult bomba sikernek, most új színekkel-textúrákkal gazdagodott tovább. A Gardénia újdonságaival a fényáteresztő-dekor kombinációkkal és a modern színekkel hívja fel magára a figyelmet. Blackout és dimout
mintáik is megújultak.
A Laguna Lakástextil Kft. február 21. és 23. között tartotta évnyitó
kiállítását Budaörsön, a Trend 2 üzletközpontban. Ha csak a cég
nagyobb szabású, többnapos rendezvényeit vesszük számba, ez
volt a 45. a sorban. A látogatottság rendkívülinek bizonyult, még a
merész várakozásokat is felülmúlta. Magyarországon kívül még
hat országból érkeztek partnerek az új kollekció bemutatójára. A
térség kiskereskedői nyitottan viszonyultak a múlt és a jövő ötvözetét képviselő trendekhez: a romantikus vintage-hoz, a sikkesen
kopott (shabby chic) stílust kiszolgáló textilekhez, a DIY (Do It
Yourself, azaz csináld magad) irányzat alapanyagaihoz. Kedvezően
fogadták a digitális technológia következtében létrejött színrobbanást, a hiperrealizmust, és egyáltalán, a függönyre költöző művészetet. Főleg az impresszionizmust. Az új tapéta katalógusok sikere pedig azt bizonyította, hogy nem csak az ablakok, de a falak is
meghálálják a rájuk fordított figyelmet. A látogatók emellett kimondottan „bírták a metált”, a fémes hatású, titokzatos fényű, karakteres struktúrájú fényáteresztőket, valamint a bronz-hatású,
modern-klasszikus dekorokat. Legsikeresebben talán Afrika bűvöletének tudtak ellenállni az újdonságok közül, de azért az etno
irányzat is képes volt híveket toborozni magának.
A Szintetika webes rendelési rendszere a kiállításon is jól vizsgázott, immáron második alakalommal rögzítik a cég dolgozói az
összes kiállítási megrendelést a tableteken. Az eladások így
azonnal kiértékelhetők. A véges termékek kedvelői azonnal pontos véghosszokat láthatnak és választhatnak közülük, a kiválasztott tekercsek vágatok és darabáruk azonnal foglalást kapnak a
rendszerben. A rendszer előnyét bármely partner kihasználhatja, ha kódot igényel a cég üzletkötőjénél.
A Rovitex vezetősége a Rasch meghívására március elején a német tapétagyárban járt, ahol új, függönyeikhez illeszkedő, saját
tapéta-kollekciójának gyártatásának részletei egyezették.
Az Amento Kft. sikeresnek értékelte az idei Styletrend kiállítást:
számos partner és érdeklődő kereste fel a nagykereskedés
standját, ahol a svájci Christian Fischbacher, a német ADO és az
Amento új kollekcióit mutatták be a vállalat munkatársai. A
Fischbacher cég a gyártótól megszokott exkluzív designnal és
innovatív technológiával készült mintákkal jelentkezett 2015ben, kültéri szöveteket – köztük fényáteresztő textíliát – bevonva
kínálatába, melyek külön elismerést arattak a látogatók körében. Elmondható, hogy az ADO tavalyi újrapozícionálása is beérett: mintasálaikkal újra megfizethető, német minőséget képviselő és modern ihletettséget hordozó anyagokkal jelentkeztek a
piacon.
ARCHLine.XP a Construmán: 2015-ben is érdekes és változatos
programokkal várja a lakberendezőket, a tervezőket, és a érdeklődőket. Megismerhetik az ARCHLine.XP 2015 újdonságait, senior
tervezők mutatják be a munkáikat, akik örömmel válaszolnak az
érdeklődők kérdéseire. Találkozzon áprilisban a Hungexpón az
ARCHLine.XP-vel! Helyszín: 504C stand, G pavilon, Otthon Design
kiállítás, Hungexpo Budapest Időpont: 2015. április 15-19. 9-18
óráig.
A Rovitex idén tavasztól FR lángmentes kivitelben is gyártja nyomott blackout és dimout textiljeit. Az újítás bevezetését új nyomó-

gépük elindítása tette lehetővé, mellyel a kisebb szériák is gazdaságosan állíthatók elő, és termelésük elébe tud menni a piac változatosság iránti növekvő igényének. A digitális technológiának
köszönhetően pedig egyedi mintákat is le tudnak már gyártani.
Nagy sikerrel zárult a Smirna Kft Trend 2-ben, február 21-23 között megrendezett szakmai kiállítása. Az idei tavasz újdonságaiban 50 új mintasál, 4 mintakönyv és 2 modern paszománykönyv
kapott helyett. Különösen népszerűek voltak a jellegzetesen kontrasztos anyagok, mint például a natúr alapra szövött fémesen csillogó modern Metallic minták. Az arany, ezüst és bronz hatású kétoldalas anyagokkal és fényáteresztőikkel igazán egyedi hatás érhető el. A Tisse elegánsan klasszikus lágy esésű anyagai merészen új színeket kaptak, míg a tavaszt idéző harsányan színes virágos és madaras mintájú, duplaszéles textilek egyben szenny- és
víztaszítóak is. Az anyagok elérhetőségének javítása érdekében
duplájára bővült a készletről értékesített anyagok száma. Külön
köszönet minden kedves partnernek, akik megtisztelték látogatásukkal a kiállítást. A tavaszi kollekció megtekinthető a Smirna Kft
területi képviselőjénél és a cég székhelyén.
A Rovitex újabb európai gyár különleges tapétáit vette fel kínálatába. Egyelőre két könyvben kínálják a Covers gyönyörű termékeit, de már dolgoznak újabbak bevezetésén is. Ezek a tapéták
nagyrészt papír alapúak, kifejezetten magas minőséget képviselnek, könnyen kezelhetőek, mégis rendkívül mutatósak. Színés formaviláguk a modern, urbán és a minimál enteriőrök jutatják eszünkbe, ugyanakkor erős natúr jellegük szintén karakteres.
A Firhang 2015. Március 1-től érvényes Bandex/Bob árjegyzéke
már a partnereknél. A nagyon kedvező árak mellé Húsvét előtt
még egy akciót is tervez a cég. Figyelje a hírlevelét vagy iratkozzon fel rá, ha még nem tette: info@firhang.hu.
Március 4-én tartotta meg partnerei és az érdeklődők számára
bemutatóval egybekötött szakmai fórumát a Bevlo Kft. A Zara
Hotel Budapest termében került sor a minták és kollekciók bemutatására, míg a Continentál teremben hangzottak el az előadások. Keresztes Szilvia a legfrissebb textil és dizájn trendekről
beszélt, Cédric de Menthon bemutatta a Casamance új brendjét,
a MISIA-t, míg Magony Péter az ORAC dekor díszléceivel megvalósítható komplex faldekorációs megoldásokról és Ulf Moritz világítástechnikai újdonságairól tartott előadást.
A Styletrenden ismét nagy örömmel fogadták a Firhang vásárlói
az új görög kollekciót, a MILONAS-t. A dupla széles, modern
anyagok abszolút eltalálják a magyar ízlést és mindehhez az
áruk is nagyon kedvező. Érdeklődjön a Firhang görög kollekciójáról a cégnél: 06 1 452 7252.
A JAB idén bemutatta a Felt Affairs-t, egy vadonatúj filcszőnyeg
kollekciót, amely számtalan típusú, gyapjúszálas díszítővarrással is rendelhető bármilyen egyéni méretben. A Staffan Tollgard
dizájner által megálmodott Red Thread dizájnszőnyeg kollekció
Diamonds fantázianevű darabját az Interior Innovation Award
zsűrije díjazta az idei kölni kiállításon Best of the Best kategóriában, így a JAB szőnyegkollekció egy újabb kitüntetett, prémium
termékkel bővült.
A piaci igényekre reagálva a Rovitex kollekciója kifejezetten kültéri használatra szánt textilekkel bővült. A magas árkategóriájú,
modern színeket felvonultató, három könyvből álló UV Pro kollekció mellett olcsóbb árfekvésű, szélesebb réteget célzó termékcsaládjának bemutatkozását is pozitívan fogadta a piac.
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ÚTON A KATARZIS FELÉ
Rövid séta a Heimtextil trend-szigetén, a Theme Parkban

„A stílushűség
igénye fejvesztve
rohant el a kultúrák
keveredésének
viharában.”

Komáromi Ákos (Laguna)
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1.
A Senzory (érzékelés) irányzat puhaságát, lágyságát, áttetszőségét eredetileg két tenyérnyi
szilikoncseppel illusztrálták a Trend-table alkotói. A frankfurti hatok. Nem mellesleg, ez a divatirányzat a szépség- és a kozmetikai iparból merít
ihletet. Tehát kezdeném azzal, hogy wellnesstelenül osontam a Theme Park ösvényén, nehogy
elém toppanjon valami illetlen jelenség. Ezek a
fékevesztett, okkal világhírű trend előrejelzők az
élmények tapinthatóságáról beszéltek nyár óta.
Valamit arról, hogy elsősorban hús-vér emberek
vagyunk, nem pedig fogyasztók. És mint ilyenek,
szeretetre, kényeztetésre vágyunk… Tehát volt
némi kockázata a sétának.
Aztán puha állagú cukorka gyúrásával, tapsikolásával és nyújtásával megoldották. Édes ötlet, kézművesség, szép emlékek. Tömeggyártás
helyett egyedi. Vásárlási láz, fogyasztói függőség helyett önmegvalósítás. Somfordáljunk egy
irányzattal odébb.
2.
A Mixology (keveredés) trendje a különbözőséget ünnepli. Természetes- és műanyag, régi és új
termékek együttes esztétikája. A stílushűség
igénye fejvesztve rohant el a kultúrák keveredésének viharában. Már mindent szabad?
Semmi kétség: a különböző identitások kollázsa újfajta kollektivitáshoz vezet. Jusson eszünkbe a mai London lakosságának összetétele, vagy
a nagyszabású fesztiválok közönsége. A katari
férfi kézilabda válogatott tagjai, midőn egymásba kapaszkodnak, az égre emelik tekintetüket,
szemük bepárásodik, és mindegyikük torkaszakadtából elkezdi énekelni a katari himnuszt. Katarzis. Tizenhatból tizenketten nem katariak, a
világbajnokságra honosították őket sebtében, de
attól még közösséget alkotnak. Ezüstérmet nyernek a vébén, hősök lesznek és gazdagok, huncut
bújócskát játszik keblükben a hazaszeretet. Nem
tudhatjuk hol lesz majd lakóhelyünk?
3.
A Discovery (felfedezés) irányzat megértéséhez
rögös út vezetett. Az első riadalmat lélegző alufólia-kupacok okozták. Sisteregve emelkedtek,
majd erőtlenül omlottak össze a hatalmas aranyrögök. Szent ég, a holdkő él? Megsimogathatom
a meteoritot, vagy netán harap? Mit üzen az ásványok különleges fényhatása, az időtlen csillogás? Már a textilek szempontjából. Esetleg a minőség, az időtállóság, a luxus felé fordul a termelés? Lázadás az igénytelenség ellen – ez elképzelhető.
Új utak keresése. Az emberi képzelet határainak tágítása. És az is lehet, hogy az ufók már rég

köztünk járnak. Barátkozni akarnak velünk? Bart
Hess például Lady Gagával barátkozik, gyakran
ruhát, megjelenést tervez számára (Born This
Way). Ezúttal a Heimtextilen gurult el a gyógyszere a hollandnak, berendezett egy helyiséget,
amely egy műterem, termelőüzem és kínzókamra ötvözete, és ahol tetőtől-talpig fekete védőöltözékbe bújt emberek folyékony latexcseppeket
csepegtettek kifeszített, alaktalan gumiszerű
anyagra. Amikor a cseppek megkötöttek, akkor
az egészet csőfogóval megcsípték, és sarkánál
fogva lógva hagyták. Hess olykor köszönt a levegőért kapkodó nézelődőknek, és invitálta őket,
hogy szálljanak be a melóba, vegyenek részt a
közös alkotásban. Védőruha és sisak volt, és kellett is hozzá.
Csak néhány lépéssel távolabb, de megmenekült a világ.
4.
A Memory (emlékezés) trendirányzat otthonos
bája hívogatott Dienke Dekker kisházához. Hiányzott két fala, így jól láthattuk, ahogy a holland
iparművész egy régi szövőgépen dolgozik, és álmokat sző egy élhetőbb jövőről. Egészen biztosan egyszerűbb életmodellt keresünk a jelenleginél, és a hagyományok segítenek az eligazodásban. A kézművesség diszkrét bája, az újrahasznosítás etikussága, a természetesség előkelősége
képesek a leghatalmasabb ellenféllel is szembenézni. Nem vagyunk célcsoport! – már elnézést a
hangoskodásért –, és nem szeretnénk semmilyen
agyafúrt reklám áldozataivá válni. Dekker kisas�szony igazat beszél – ha ezt akarja mondani egyáltalán – kicsi, többfunkciós életteréből.
Azt üzeni, hogy az otthonteremtés bizalmi
kérdés. A világ is egy otthon. Csináljuk meg magunknak. Bátran vásároljunk egymástól. És jól
tesszük, ha ezután jobban hiszünk egymásnak,
embertársainknak. Megnézzük például, hogyan
értékelték a hotelt, melyet lefoglalnánk. Szolgáltatás megrendelése, termék megszerzése alkalmával számít mások tapasztalata. Ez már most az
ajánlások kora, a kollektív bölcsesség ideje. Kicsit
ügyetlenül hangzik, de demokratizálódtak a termelési eszközök (egy mobiltelefon is sokat tud),
a terjesztés eszköze is mindenkié (internet), és
például a Google révén valóban tegező viszonyban lesz egymással a kereslet és a kínálat.
A közeli jövőben minden eddiginél jobban
elmosódik a határ alkotók és fogyasztók, profik
és amatőrök, esélyesek és esélytelenek között.
Még az is megtörténhet, hogy a közeli jövőben,
minden különösebb előzmény nélkül, természetesen, ahogy beköszönt a tavasz, egyszer csak
győz az igazság. Vagy valami ahhoz hasonló. Itt
lenne az ideje.
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ember és anyag egy
irányba néz
Beszámoló a salzburgi vásárról

Kép: http://www.beletage-salzburg.at/presse/pressefotos/

fazekas henriett (Firhang)

„Forgalmazó és viszonteladó régi-régi barátokként találkoznak itt.”
A salzburgi kongresszusi központban harmadik alkalommal megrendezésre került belétage totális telt ház mellett nyílt meg február 1-jén. Mint már tavaly írtam, páros években nyugati szomszédunknál az úgynevezett Casa kerül megrendezésre a város széli
kiállító területen, míg páratlan években, mint az idei is, a salzburgi
városközpontba, azon belül is a kongresszusi központba látogat
el a lakástextíliában érdekelt szakmai közönség.
Idén egész konkrétan egy gombostűt sem lehetett volna leejteni az 5 emeletes házban. Minden sarkot, minden zúgat kihasználva költözött be két napra kereken 70 kiállító: függönyösök, árnyékolástechnikások, illetve kiegészítő termékeket árusító cégek:
textileken kívül még behúzók, paszományok kerültek bemutatásra a leginkább Dél-német, Észak-olasz és hazai területekről érkező
látogatók számára.
A földszinten leginkább karnisokat, árnyékolástechnikákat és
kiegészítőket találtunk. Itt volt például a Schwöller, a Gerster, a Leha
és a Bandex standja, míg az első emeleten többek között a Nya
Nordiska, a Wohntex, a Backhausen és a Clarke&Clarke képviseltette magát. Ami számomra még mindig meglepő, hogy csupán a tradi-

cionális osztrák mintákkal, melyeket mi Magyarországon szinte kizárólag vadászházakba tudnánk eladni (havasi gyopár mintával ellátott kockás, esetenként szarvast, síelőket ábrázoló anyagok, soksok gyapjúval keverve, zöld, szürke színekben) ott két egész emeletet meg lehetett volna tölteni. Az osztrákok hagyománytisztelete
ebben mindenképpen szembetűnő.
A hagyományos minták mellett persze ott volt a legfrissebb
„európai” ízlés: színátmenetes textilek, ombre hatás mind-mind a
tavasz legkülönbözőbb színeiben. Valóban szemet-, és szívet gyönyörködtető látvány!
Látogatóból pedig ezúttal sem volt hiány. A fiatal, de annál dinamikusabban fejlődő belétage különösen kedvelt a szakmai érdeklődők körében. Nem is csoda: a hangulat családias, hiszen nem
csarnokokban vagyunk. A standok kellemes méretűek, a dekorációk visszafogottak, hiszen kevesebb a hely. A lényeg a személyes
kapcsolaton van: ahogy elnéztem, forgalmazó és viszonteladó régirégi barátokként találkoznak itt. Az emberek lelkesek, pozitívak.
Imádják az újat, friss mintákkal töltik fel üzleteiket. Ember és anyag
itt egy irányba néz: a színes jövő, az üde tavasz irányába.
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Fedecor Hungária Kft.
Telefon: +36 1 286 0775, fax: +36 1 287 3900. www.gardinia.hu, www.alugard.de
1239 Budapest, Vecsés út 195790 hrsz.
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áramvonalasabb
lett a cég
Interjú Gurdics Attilával a Gardinia–Fedecor váltásról

„A figyelmünk tavaly
óta teljesen a hazai
kiskereskedőké.”

Tavaly január óta a Gardinia helyett a Fedecor Hungária
Kft. szolgálja ki magyarországi partnereit. A váltás kifejezetten jót tett a cégünknek – nyilatkozta Gurdics Attila
ügyvezető. Mivel a fő profiluk a kiskereskedők kiszolgálása lett, így a szállítást is teljesen átszervezték: a csomagküldő szolgáltatás igénybe vételével akár 48 óra alatt is
kiszállítják a megrendelt terméket. A Fedecor a hagyományos termékek fejlesztésén túl azon is gondolkodik, hogy
nyitna az exkluzív lakástextilek képviseletének irányába.
Mi volt a váltás oka?
A 2008-as világgazdasági válság természetesen nem hagyta érintetlenül a magyar piacot, így a barkácsáruházak piacát sem. Az
általános forgalom visszaesés mindegyik
céget alaposan megviselte, olyannyira,
hogy három évvel ezelőtt Magyarországról
a Bricostore ki is vonult, a Baumax pedig
éppen most jelentette be, hogy április elsejével beszünteti magyarországi működését. Egyedül a Praktiker tart ki idehaza, de
róluk érdemes azért azt is tudni, hogy Németországban – ami pedig igen nagy ritkaság – 2013 ban csődöt jelentett és mára
már a felszámolásuk is befejeződött.
(Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy
az OBI és a Bauhaus stabil, és fejleszteni is
fog.) Mindennek természetesen komoly
következményei voltak a Gardinia magyarországi működésére, hiszen a cég forgalmának mintegy nyolcvan százaléka származott a hazai barkácsáruházak kiszolgálásából, a forgalom csökkenése pedig az árbevétel ötven százalékos visszaesését
eredményezte a cégnél. Mivel így a Gadinia
nem tudta teljesíteni a tulajdonosok elvárásait, tavaly januárban egyszerűsített végelszámolással megszüntettük a céget.
Ugyanakkor a Gardinia mindvégig fizetőképes volt, tartozása nem volt, a belföldi szállítókat pedig egytől-egyik mind kiegyenlítettük. Viszont eredményt már nem voltunk képesek produkálni a barkács áruházak piacának radikális beszűkülésével.
Vagyis váltani kellett…
Így igaz, bár ezért a váltásért komolyan
meg kellett küzdenünk. A Gardinia 1994
óta egy komolyan bejáratott márka volt
Magyarországon, nem hagyhattuk egysze-

rűen veszni. A kiskereskedők irányából is
érzékelni lehetett az igényt, hogy erre a
termékcsoportra, erre a színvonalra, amit
a Gardinia márka képvisel, továbbra is
igény van. Egy svájci befektető ekkor sietett a segítségünkre, és felajánlotta, hogy
a raktárkészlet és a személyzet átvételével
tovább tudná működtetni a vállalkozást,
egyfajta szerződéses, képviseletei rendszerben. Így alakult ki, hogy jelenleg a
Fedecor Hungária Kft., mint szolgáltató és
kereskedő cég exkluzív forgalmazási joggal bír idehaza a Gardinia és az Alugard termékekre.
Mindebből mit éreztek meg a hazai kiskereskedő cégek?
A váltás kifejezetten jót tett cégünknek.
Kisebbek és ebből adódóan flexibilisebbek
lettünk. Úgymond áramvonalasabbak.
Vagyis az a közhely, hogy néhány vállalkozásnak kifejezetten hasznára vált a válság,
no persze csak akkor, ha képesek voltak a
rugalmas váltásra, esetünkben igaznak bizonyult. Mivel a fő profilunk a kiskereskedők kiszolgálása lett, így a kiszállítást is
teljesen átszerveztük. Korábban egy hétbe is beletelt, míg a kiskereskedők megkapták tőlünk a megrendelt árut, most
akár 48 óra alatt képesek vagyunk a termék kiszállítására. Ennek az a magyarázata, hogy csomagküldő céggel juttatjuk célba az árut, míg korábban a barkács áruházakra szervezett túrajáratok ejtették útba
a kiskereskedőket. (Persze ehhez hozzátartozik, hogy a barkácsáruházak felé a logisztika ma már Németországból történik.) A figyelmünk tehát tavaly óta teljesen
a hazai kiskereskedőké, két nap alatt eljuttatjuk hozzájuk a megrendelt raktáron

13

lévő terméket; ugyanakkor több idő is jut
arra, hogy foglalkozzunk velük, az igényeiket felmérjük.
Egy éve működnek ebben az új rendszerben. Mi a tapasztalat? Milyen visszajelzéseket kaptak?
A váltás hónapjaiban néhány korábbi partnerünk elbizonytalanodott, tartottak attól, hogy a Gardinia termékek nem lesznek
elérhetőek a továbbiakban, vagy, ha igen,
akkor esetleg rosszabb feltételekkel. Nos,
ezek a balsejtelmek nem igazolódtak be.
Ahhoz azonban nem csak szerencse, de bizony egy évnyi kemény munka is kellett,
hogy a részben megcsappant bizalmat vis�sza tudjuk szerezni. Ez mostanra sikerült!
Egy év után tudom egyértelműen azt mondani, hogy egyre több korábbi kiskereskedő partnerünk a vevőnk ismét, azaz a korábbi bizalom teljes mértékben helyreállt.
A hagyományos termékeink fejlesztésén
kívül most már azon is gondolkodunk,
hogy a Fedecor nyitna az exkluzív lakástextilek képviseletének irányába is. Ezen felül
az egyedi vásárlói igényeket kielégítő, méretre gyártott alumínium sín programmal
is bővítjük választékunkat, melyek szintén
rövid határidővel lesznek elérhetőek. További termékfejlesztésünk pedig az elektromotorral szerelt rolók és függönysínek
lennének, melyeket intelligens vezérléssel,
akár tabletről, okos telefonról is lehet működtetni. További előnyük pedig, hogy lítium ion akkumulátorról is működtethetőek, nem kell őket hálózatra kötni. Közvetlen célunk azonban elsősorban az lenne,
hogy az elért piaci pozíciónkat tovább erősítsük, és a tavalyi forgalmunkat az év végére megduplázzuk.
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amikor a kereszthímzések megszólalnak

„Japán és arab
érdeklődők
kopogtatnak
naponta.”

Szirmay Zsanett alaposan megbolygatta a textiltervezés álmosnak amúgy sem igen mondható világát. De amit alkotott, az valóban világraszóló, és ezt nem csak én mondom, de a
nemzetközi szintű érdeklődés is ezt támasztja alá. Hogy csak néhányat említsünk ezek közül: cikk a legrangosabb holland dizájn magazinban, a Dezeen-ben, méltató írások a Colossal és a Wallpaper magazinokban, több ezer látogató a Vienna Design Week-en, és roham
a legutóbbi Heimtextil Campus szekciójában.
De minek is szól ez a hihetetlenül felfokozott figyelem és érdeklődés?! Szirmay Zsanett
zeneszerző társával, Tárkány Kovács Bálinttal azt a felfedezést tette, hogy a keresztszemes
hímzés zeneként is megszólaltatható, ráadásul élvezhető, kellemes dallamsort lehet belőlük formázni, és mindehhez nem is igen kell más, mint egy lyukkártyaszerűen áttört bélésanyag és egy zengőfésűs zenelejátszó, mely utóbbit az internetről is megrendelhetjük.
Persze csak a végeredmény tűnik ilyen egyszerűnek. Az ötlettől a kivitelezésig ugyanis
Zsanett hosszú utat járt be. Még a MoME mesterszakának elvégzése előtt sokszor látogatott ki Erdélybe és az egyik gyűjtőkörútján egyszerűen beleszerelmesedett a kalotaszegi
keresztszemes hímzésbe. Az egyetemen pedig a szövőműhelyben érték olyan hatások, jelesül a lyukkártyával való inspiratív találkozás, ami aztán elvezette őt a keresztszemek
„megszólaltatásáig”. Egy keresztszem egy hang, ez volt a vezéreszme, no meg persze az
az alapvető felismerés, hogy mind a zeneszerzésnek, mind pedig a textiltervezésnek
ugyanaz az alapja: a motívum, erre építhető fel mindkettő, így születnek a minták és a dallamok, ami aztán továbbfejleszthető, a határ a „csillagos ég”. A technikai kivitelezést is
meg kellett oldani, ott a vetex névre hallgató bélésanyag sietett Zsanett segítségére, ebbe
lézervágással vágják bele a dallamsort; ettől aztán az egész egy áttört csipkés anyag benyomását kelti.
A Sound Weaving (Hangöltés) technológia iránti nemzetközi érdeklődés finoman szólva is felfokozott. A vizuális és auditív elemek keveredése, vagy éppen együttélése most
amúgy is világtrend, ráadásul Zsanett munkái nem csak „valamilyen” hangot adnak ki, hanem élvezhető a zene is. Japán és arab érdeklődők kopogtatnak naponta, hogy az ő mintakincsüket is szólaltassa meg Zsanett.
Éljen a Világzene!

soundweaving.mome.hu/en

50 új mintasál
4 új mintakönyv
2 új paszomány katalógus

megjelent
a tavaszi
kollekció

Egyedi stílusú anyagok széles választékával várjuk!
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: 06-70/883-3112
E-mail: smirna@smirna.hu
Website: www.smirna.hu
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itt vannak a környezettudatos vásárlók
Radnai krisztina
A fogyasztói tudatosság és a környezettudatosság előtérbe kerülése globális
trendként már évek óta erősödik Nyugat-Európában. A ruházati textilek terén
már talán itthon is odafigyelnek ezekre a szempontokra a fogyasztók, de a lakástextilek terén még csak most éledeznek a vásárlók. Várható, hogy egyre tudatosabban választanak termékeket, keresik az egészségüket és környezetünket kímélő megoldásokat, melyek mára már anyagilag is elérhetővé, megfizethetővé
váltak.
A vásárlók a termékcímkén megjelenő tanúsítványok segítségével tudnak tájékozódni a termékekről. A hazánkban legismertebb jelzés az Öko-tex, mellyel a
fogyasztók a „Bizalom a Textíliában” feliratú jelzés formájában találkoznak. Ez a
jelzés bizonyítja, hogy az adott termékek az egészségre nézve nem ártalmasak, az
erre vonatkozó teszteket az Öko-tex 100 standard nemzetközi textiltermékekre
humánökológiai szempontok alapján kidolgozott szabvány szerint elvégezték, és
azokon a termék megfelelt. Hazánkban ezt a tanúsítványt egyedül az Innovatex
akkreditált intézet ítélheti oda. A lakástextilek terén pld. a Gardénia kollekciójának termékei rendelkeznek ilyen tanúsítvánnyal.
A másik ismert megkülönböztető jelzés a Labotex, mely egy európai ISO akkreditált vizsgáló-minősítő intézet tanúsítványa. A Labotex logo bizonyítja, hogy a
termék mechanikai és tűzzel szembeni ellenálló képessége megfelel a vásárlói
igényeknek.
A legismertebb teszt talán a bútorszövetek tartósságát jelző Martindale
(nemzetközi) és Wyzenbeek (amerikai) tesztek, de ezen túlmenően a színtartósság, a bolyhosodás, a tisztítás-vasalás hatásait is ISO akkreditált módszerekkel
vizsgálják. Hazánkban például a Gardénia Premium Classics termékei viselik ezt a
jelzést. A lángállóság területén is ötféle szabványra vizsgálnak, ezek közül a legelterjedtebb az USA NFPA és a brit BS British FR Standard.
A textilek emberre való ártalmatlansága és a jó felhasználhatóság, a fizikai
tulajdonságok mellett egyre többen figyelnek arra is, hogy mi lesz a termékkel
élettartama lejárta után, az mennyire újrafelhasználható, illetve újrahasznált
anyagból készült-e. Ebből a szempontból a lakástextil-piac legelterjedtebb alapanyaga, a poliészter rendkívül hálás, hiszen ugyanúgy származhat újrahasznosított forrásból, mint amennyire jól újrahasznosítható.
A tudatos vásárló azonban nem csak a jelzéseket keresi, de maga is aktívan
igyekszik környezetét védeni, háztartási energiafelhasználását csökkenteni. Ezért
is egyre népszerűbbek a kitűnő hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező blackout
és dimout függönyök, melyek eredeti fénykizáró funkciójukon felül a téli fűtési és
a nyári klíma-használati költségeket is csökkenteni tudják. Elsősorban a nyugateurópai piacon népszerűek télire a thermo-zsenília, kifejezetten magas hőszigetelésű dekorok (pld. a Rovitex Grönland anyaga).
De a termékeket forgalmazó cégek maguk is a figyelem kereszttüzébe kerültek: az energiatakarékos telephelyeken működő, megújuló energiát felhasználó
vállalatok például a pontozásos rendszerű nagybeszerzéseken is előnyt jelentenek, ezek a cégek több pontot kaphatnak. A Rovitex tavaly átadott telephelye
napenergia-parkjával, hőszivattyús rendszerével és számos innovatív megoldásával teljes mértékben megfelel ennek az elvárásnak.
A Heimtextil 2015 világkiállításon is eddig nem látott fókuszt kaptak a „zöld”
szempontok. A Rovitex is bekerült a kiállítás újonnan létrehozott Green Directory
(Zöld Útmutató) katalógusába, így standjukon és a trend kiállításon fókuszba állított termékeiken is „eco” feliratú levél jelezte: a cég a nyugati standardoknak
megfelelően is „zöld”.

„A cégek maguk is a figyelem
kereszttüzébe kerülnek: előnyben
az energiatakarékos telephelyeken
működő, megújuló energiát
felhasználó vállalatok.”

A cikk a Rovitex Homedeco Group, a Gardénia forgalmazójának
támogatásával jelenik meg.

hirdetés
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bemutatkozik a jabcsoport kollekciója
2015 február 5-6, Gerbeaud ház, Átrium terem
A JAB Josef Anstoetz Magyarországi Képviselet
idén február 5-én és 6-án tartotta tavaszi kollekcióinak hagyományos tavaszi bemutatóját az impozáns Gerbaud házban. A két napon át tartó kiállítás
lehetővé tette, hogy a cég minden partnerét fogadhassa valamelyik időpontban. A csoport ös�szes márkája megújította kollekcióit tavaszra, így a
JAB mellett a Carlucci, a Soleil Bleu és a Gardisette
is hozzájárult az Átrium terem megszépítéséhez,
amelynek padlóját a JAB újdonságai, a filc szőnyegek és a dizájn PVC burkolatok díszítették. A kiállítás központi témája és büszkesége a Grandezza
csúcskollekció volt, amelynek prospektusfotózása
és művészeti koncepciója Magyarországon készült és Varró Zoltán nevéhez kötődik. (1. kép) A
fotózás alatt készült kisfilmek levetítése előtt a
dizájner szóban is bemutatta az inspirációs forrásként szolgáló Grandezza kollekció kiemelt anyagait, Bakody Katalin igazgatónő pedig összegezte
tapasztalatait a három legfontosabb szakkiállításról, amelyeken a JAB idén képviseltette magát.
(Heimtextil, IMM cologne, Paris Déco off)
Az új termékek közül a legnépszerűbbnek a
Gardisette kollekció Charlie (2. kép) csoportja
bizonyult, amelyik hat nyomott terméket tartalmaz hat színben. A különböző apró minták - virágok, csillagok, csíkok - friss hangulattal és élettel
töltik meg a teret, és az egymással remekül
kombinálható színek (Piros, pink, kék, zöld,
bézs, fekete) azonnal megragadják a tekintetet.
A törtfehér alapra nyomott termékcsalád első
tagja a 5 cm szélesen csíkozott Linus, ami egyszerre modern és elegáns hatást kelt. A Charlie
lehozza a csillagokat az égről, és krémszínű alapon adja őket vissza. A Dotty aprópöttyös mintázata játékossága miatt kiemelendő, míg a
Daisy stilizált százszorszépeket mintáz, amelyek
egyszer törtfehér, másszor színes alapon pompáznak. A keskeny csíkok klasszikus mintáját a
Pin képviseli, ami lazaságot és frissességet sugároz. Hatodik tagja a családnak a négyzethálós
avagy kockás Flo, a csíkos anyag testvére, ami
egyszerűségével és sokoldalúságával számtalan
célra felhasználható.
A 140 cm széles Juwel dekoranyag finom csillogásával azonnal megígéz. A dublészövet négyzetmintás taft alapján jókora virágmotívumot látunk, ami fénylőn emelkedik ki az alapból. A fonákoldal lebegő, lurexfonalas díszítése tartalmat
és struktúrát kölcsönöz a taft anyagnak. Színeit
tekintve a Juwel négy visszafogott, elegáns árnyalatban kapható. A Gardisette másik kiemelt
újdonsága a Smart Colours könyv, ami a legfonto-

sabb, remek ár-érték arányú bútorszövetekből
válogat össze féltucatot.
A látogatókat leginkább a JAB Ying&Yang
(3. kép) kollekciója nyűgözte le. A könyv formában megjelent minták ismét a fekete-fehér variációkból merítenek. 29 termék 38 színben található a mintakönyvben, amely mellett a JAB 10
desszint mintasál formájában is megjelentetett.
A nyomott, szövött, hímzett anyagok erőteljes
kontrasztokat, és feltűnő, modern mintázatokat
vonultatnak fel.
A JAB kollekción belül a legjobban értékesített minták a fényáteresztők voltak. (4. kép) Idén
30 különböző termékkel rukkolt elő a JAB, amelyeket immár csoporton kívül, külön mintasálként
is meg lehet vásárolni.
A Carlucci kollekciója feleleveníti és kibővíti
nagy sikerű uni-bársony termékét. A Palazzo
Velvet idén két új társat is kapott: a Pistoia Velvet
rendkívül finom mintázata szinte 3D hatás kelt,
míg a Punto Velvet jellemzője a halvány erezettség. Mindhárom bársony színei a légiesen kön�nyűtől az erőteljes, telt árnyalatokig terjednek. A
Carlucci két tapétakönyvet is összeállított tavaszra. A sejtelmes Ghost Walls kastélyok márványát,
antik kőfelületeket idéző tapétákat tartalmaz,
míg a Phantom merészebb filozófiát követ: klas�szikus és modern bőrmintázatok, állati bőr-imitációk és geometrikus alakzatok köszönnek vissza a
tapéták felületén.
A kiállításon a leggyakrabban megcsodált
Carlucci az Offbeat dekoráció volt. A feltűnő minőségek és mintázatok nem titkoltan a divat világából érkeztek a kollekcióba. A szatén alapon erős
kontraszthatásban megjelenő minták, apró pontok, labirintisztikus vonalak és pixelek a férfidivat
szövetzsebkendőire és nyakkendőire tesznek egyértelmű utalásokat. A vibráló, erőteljes színekkel,
mint üvegzöld, acélkék, narancs, minden szoba
könnyedén felélénkíthető és vitalizálható. (5. kép)
A Soleil Bleu sem tétlenkedett a tél során, új
kollekciója a Flying to Montreux címet viseli. Montreux, a svájci genfi-tó partján elterülő város kulturális elismertsége, nemzetközi renoméja már sejteti a kollekció eleganciáját. A kollekció három fő
témakörből áll. A Classic címszó alatt értelemszerűen a klasszikus anyagok, a Light körében a kön�nyedebb, játékosabb szövetek, míg a Trevira névvel a lángmentes termékek lettek egybegyűjtve. A
kollekción belül kiemelendő a Lausanne csoport,
amely laza mintázataival könnyű, elegáns életérzést közvetít, miközben remek ár-érték arányú
szöveteket gyűjt egy csokorba. (6. kép)
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1036 Budapest, Bécsi út 57–59.
info@sasatex.net, www.sasatex.net
Tel.: 06 1 250 0604, Fax: 06 1 430 0429

paszomány

