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Első

lakástextil-tervező
pályázat
a Gardéniánál
Meghirdee első magyar lakástexl-tervező pályázatát Gardénia. A megújult
magyar függönymárka olyan függönyterveket vár, amelyek különlegesek, piacképesek, és így új színt vihetnek a magyar ohonokba. A legjobb terveket
legyártják, és a Gardénia legközelebbi kollekciójában forgalmazzák.
A megújult magyar függönymárka első évének eredményeit és legújabb kollekcióját egy szakmai beszélgetés keretében ismerheék meg a szakmai újságírók
és lakberendezők szeptember elején.

A Gardénia első alkalommal hirdee meg lakástexl-tervezői pályázatát a ﬁatal magyar pályakezdő texltervezőknek és texltervezést tanuló
főiskolai, egyetemi hallgatóknak függönytervezés
témakörben. A pályázat a magyar tervezők és a
Gardénia közö szorosabb együműködést, a
tervezők számára a bemutatkozás lehetőségét
szeretné megteremteni. A pályázat kiírói a legnagyobb lakástexl vásár, a frankfur Heimtexl
2013/14-re előre jelze trendjeihez illeszkedő,
ezen belül egyéni karaktert megfogalmazó, a
piaci igényeknek is megfelelő tervkollekciókat
várnak.
A zsűri által legjobbnak ítélt tervkollekciót a
Gardénia legyártja és forgalmazza. Az első három helyezenek a pénzjutalmon és a szakmai
együműködésen kívül bemutatkozási lehető-

ség is jár a nyilvánosság és a szakma körében:
munkáikat bemutatják a 2013 évi Heimtexl
Szakvásáron Frankfurtban, továbbá a Rovitex
Homedeco Group kiállításain Magyarországon
és külföldön egyaránt. A részletes pályáza kiírás a Gardénia honlapjáról letölthető, de a kiírók
eljuatják azt a texltervezőket oktató intézményekbe is.
Egy éve, hogy megújult a panás magyar függönymárka, a Gardénia. A legnagyobb hazai lakástexl-forgalmazó vállalat, a Rovitex Homedeco Group tavaly vásárolta meg és vie újra
piacra a népszerű magyar márkát. A Gardénia
100 éves, jubileumi kollekciója akkor került a
boltokba. Az elmúlt egy év ala közel 150 magyar üzletben vált elérhetővé a régi-új függöny.
A Gardénia 2012 júniusában fogyasztói Superbrands díjat, a Rovitex pedig üzle Superbrands
díjat nyert.
A Gardénia legújabb őszi kollekciója a nemzetközi trendeket és a hazai igényeket egyaránt
ﬁgyelembe veszi. A kollekcióban megjelentek
az őszies földszínek, a divatos kékek, és a natúr,
természetet idéző minták. Újdonság a 3d struktúrák idézése, a kreppelt, gyűrt, dupla rétegű
anyagok, de csakúgy a díszítő fonallal kialakíto,
domborhatású mintázatok.
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A Gardénia forgalmazója, a Rovitex Homedeco
Group immár 8. éve kiállító a legrangosabb és
legnagyobb nemzetközi lakástexlvásáron, a
frankfur Heimtexlen. I anyagaikat a divatot
előrejelző Trend Forumon is 3. éve bemutatják.
A Heimtexl dizájnereinek előrejelzései szerint
a 2013/14-es szezonban várhatóan a földszínek
és a vizes pasztellek tovább hódítanak. Az ezüstöt felváltja az arany és a réz, bár a szürke még
mindig teen érhető a színpaleában. A kékek
további térhódítása a lilák rovására folytatódik.
A gyöngyházfény, a fémes csillogás, a furcsa
kontrasztok és a misztérium mind megjelennek.
Az urbanizmus, a klasszikus és a naturális vonalak jól megférnek egymás melle. A legfrissebb
Heimtexl trendek már a Gardénia őszi kollekciójában is megjelennek, a tavaszi kollekció is ezt
tükrözi majd.

A Gardénia szakemberei azt tapasztalják, hogy
Magyarországon egyre többen vannak, akik érdeklődnek az igényes lakberendezés, a különleges lakástexlek iránt. Szeretnék a proﬁ és amatőr lakberendezők igényeit minél rugalmasabban követni, a legújabb trendeket minél gyorsabban elérhetővé tenni. Ezért a külföldi anyagok forgalmazásán túl egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek a hazai gyártásra is. 2013-ban kezdik
meg új gyártóbázisuk építését, ahol már a nyers
texl színezését, nyomását, szabását, lapfüggönyök gyártását is el tudják végezni. A hazai texlgyártás újraindítása jó lehetőséget teremthet
a magyar texltervezőknek is. A Gardénia és
a Rovitex a most meghirdete texltervező
pályázaton túl is szeretné szorosabbra fűzni az
együműködést a hazai tervezőkkel, megismerni
és közösen megvalósítani a piacon még új vagy a
hagyományokat megújító ötleteiket. ■
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Konyhapultok GRÁNITBÓL!

6 érv

Miért GRÁNIT
GRÁNIT?
?

cégünk mellett:

 Cégünk vállalja a munkalapok felmérését, egyedi igények szerinti
gyártását és elhelyezést magába foglaló teljes körű szolgáltatást,
az ország egész területén.
 A mai világban különösen igaz, hogy az idő pénz. A pultokat rövid
határidővel gyártjuk le!
 Több mint 30 féle, a világ különböző pontjain bányászott természetes kőből (márvány, gránit) álló kínálatunk garantálja, hogy
mindenki biztosan megtalálja az elképzeléseinek leginkább megfelelő színű és mintázatú anyagot.
 Alapanyagainkat közvetlenül importáljuk a világ bányáiból, ezért
áraink versenyképesek.
 60 éves szakmai tapasztalatunk garancia az Ön és Ügyfelei elégedettségére!
 Utoljára, de nem utolsó sorban profi szakembereinknek és korszerű
gépparkunknak köszönhetően a termékek magas minőségűek, és
a fantázia szülte elképzelések szinte bármelyike megvalósítható.

A gránit kristályos szerkezetű, a világ
harmadik legkeményebb anyaga, savnak,
lúgnak kiválóan ellenáll, jól fényezhető,
hőálló, karcálló, színét, fényét
a szabadtéren is örökre
Legy
megtartja.
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Tervezzük meg
lakásfelújításunk!
A lakásfelújítás előbb-utóbb minden ingatlannál időszerűvé válik.
Eljár az idő az építőanyagok fele, cserélni kell a vezetékeket,
á esteni a falakat, felújítani az elöregede nyílászárókat
és még sorolhatnánk, hiszen nagyon összete munkáról van szó.
A feladat akkor sem könnyű, ha a lakásfelújítás
csak bizonyos helyiségekre terjed ki és nem az
egész ohonunkra. A konyha, a fürdőszoba átépítése, a falak lebontása és új helyiségek kialakítása alapos tervezést és hozzáértő kivitelezést
igényel. Mivel egy ilyen nagy volumenű munka
hosszútávra szól, mielő belefognánk, érdemes
alaposan átgondolni, hogy pontosan milyen változtatásokat szeretnénk, majd szakértő segítséggel felmérni, hogy hogyan lehet megvalósítani
elképzeléseinket. A tervezés során vegyük sorra
az anyag- és eszközigényt és természetesen a
kivitelezés díját, így állíthatjuk össze a legpontosabb költségvetést, de jellemző, hogy mire a
munkák végére érünk, ebben kisebb-nagyobb
eltérések mindig adódnak. Nagyon fontos, hogy
épüle pusonként változik, hogy ado felújítást
milyen technológiával oldhatunk meg. Gondolok
i elsősorban a hagyományos téglaépítésű vagy
panel ingatlanokra. A panelek esetében például
nincs lehetőségünk a falak elhelyezkedését változtatni, vagy csak úgy á úrni, átvágni, mint
a téglaépítésű esetében. A felújítás során elsősorban az anyagi lehetőségeinket mérjük össze
az igényeinkkel. Nyilvánvaló, hogy mindig töb-

bet szeretnénk kihozni, mint amennyit a pénztárcánk enged. Manapság nem találunk tőkesegítő pályázatokat, így azzal gazdálkodnunk,
amink van. Célszerű ilyenkor a felújítást úgy
megtervezni, hogy minden évben annyit csinálunk meg, amennyire keretünk is van. Ebben az
esetben viszont műszakilag kell úgy megtervezni
a munkálatokat, hogy azok egymásra tudjanak
épülni. Például nem szerencsés burkolni, majd
a következő évben rájövünk, hogy fel kell törni
a tavaly elkészíte burkolatot, mert nincs vízszigetelés, vagy fűtéscsövet kellene o elvezetni,
vagy épp akkor derül ki,
hogy a villamossági felújítás azt igényli, csak azt
teszi lehetővé, hogy a
padló ala vezessük a
kábeleket. Természetesen
az ember szeret gyönyörködni a felújítás eredményében, de vannak olyan
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esetek, amikor az éveken átnyúló felújítás első
szakasza nem hoz látványos eredményt, mert
az eltakart szerkezetek, eszközök kialakítására
volt csak pénz, de a végleges felületre, burkolásra még nem. Ugyanakkor ezekkel a meg-
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oldásokkal mégha éveken átnyúlik is a felújítás,
hosszú évekre, vagy akár évzedre, évzedekre
megalapozhatjuk ingatlanunk jövőjét! Csak anynyit valósítsunk meg, amennyire pénzünk van,
felesleges üzle kockázatokba nem érdemes belemenni. Sőt! Ha a minimális, de költséghatékony megoldás helye valami olcsóbbat választanánk, nem biztos, hogy jót teszünk. Sokszor az olcsóbb a drágább. Ilyenkor a tudatos
emberek azt javasolják, inkább ne tegyünk
semmit és várjunk, amíg lesz elegendő pénzünk
a korszerű megoldásra. A lakásfelújítás viszont
olcsóbb, mint az új lakás. Még akkor is, ha most
megjelentek az új lakás vásárlásához szükséges
és elengedhetetlen kölcsönök. Ne feledjük: az
új lakás műszaki körülményivel csak idővel
leszünk sztában, míg a magunk használta ingatlant sokkal jobban ismerjük. Persze mindig
vannak egyedi esetek. A lakásfelújítás esetében
elsősorban a költséghatékonyságot és a biztonságot tekintsük elsődlegesen szem elő. Egy
felújítás, ha eredményt hoz abban a tekintetben, hogy azt követően kisebb lesz a villanyszámla, kisebb lesz a gázszámla máris hatékonyak voltunk. Ha a felújítást követően nagyobb
biztonságban tudhatjuk értékeinket, mert riasztó került a lakásba, mechanikai tekintetében
nagyobb gondot okoz a betörőnek a bejutás a
bejáraton keresztül a behatolás, vagy az ablakokon keresztül, máris teünk ennek érdekében. ■

