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KÖSZÖNTŐ

A

Rovitex indulása óta a munkám szerves része az utazás. Mind belföldön, mind külföldön partnerekkel tárgyalni, ott lenni egy-egy nívós kiállításon, vásáron,
bemutatón, ötletet nyerni, tájékozódni idegen országok piacain, üzleteiben. Más emberek, kultúrák, gondolatok által inspirálódni. A nyugati fejlődést látva az lett a vezérelvem, hogy
a hazai piacon is valósítsuk meg az ottani tapasztalatokat, trendeket. Mindez így
van a mai napig, hiszen továbbra is küldetésünknek tartom, hogy partnereinknek
nyugati minőségű szolgáltatást nyújtsunk,
adjunk útmutatást, az újításainkkal mutassunk példát, hogy mindezek által magasabb színvonalra emelhessük a hazai
lakástextil-kultúrát.
Vállalatcsoportunk
a „4 Rovitex alapérték” szerint működik,
ezek: az ügyfélközpontúság, a nyitottság,
a felelősségvállalás és az innováció. Ezek
egyike nélkül sem jutottunk volna oda, ahol
ma vagyunk piacvezető textilipari vállalkozásként. A kiváló minőségű termékek és
szolgáltatások mellett elengedhetetlenek
az emberi kapcsolatok is. Arra vagyok a
legbüszkébb, hogy miközben professzionális üzleti kapcsolatokra törekedtünk,
számos partnerünkkel baráti, családias
viszonyt sikerült kialakítani. Mint ahogy a
Rovitexnél dolgozók is egy nagy családot
alkotnak. Másként nem is tudnánk eredményesek lenni. Elhivatottan, lelkesen tesszük a dolgunkat, közben a jövő már elkezdődött. Felkészültünk arra, hogy megfeleljünk a felgyorsult digitális világ és kereskedelem kihívásainak.
Vallom, hogy ezáltal is olyan kínálatot és üzleti mintát tudunk
nyújtani partnereinknek, amelyek stabilitást, piaci előnyöket és
vállalkozásuk gyarapodását eredményezik.
Romeisz Norbert

GREETINGS TO OUR
ESTEEMED PARTNERS
AND CLIENTS,

T

raveling has been an essential part of my job since the
beginning of Rovitex’s life. That comprises visiting partners in the domestic market as well as abroad, being
present at important exhibitions and fairs to get inspired. It has
always been vital to me to receive familiarity with other cultures and to gather ideas
from foreign markets and shops. Through
obeserving western development, it has
become my guiding principle to implement these trends and experiences in our
market. Since the start of the company
it has been our mission to provide western quality services and guidance to all
partners, moreover to raise the domestic
home textile culture to a higher standard
by setting an example with innovative
ideas. Our company operates by the four
Rovitex basic values, which are customer
orientation, cooperation, responsibility and
innovation. Without any of these we would
not be where we are now: a market leading position in the home textile industry in
Hungary. Human relationships are also as
important as providing high quality products and services. I can proudly state that
besides building professional business
relationships we have friendly, family-like
bonds with several partners. This is also true to the company;
we are like a big family, otherwise we could not work this efficiently. We are dedicated to and enthusiastic about what we do
here, we always keep up with the latests trends while focusing
on the future. We are ready to meet the expectations of the
speeding digital environment and swiftly changing market.
Norbert Romeisz
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ROVITEXT

ISMÉT SUPERBRANDS-DÍJASOK
LETTÜNK!

A

Rovitex Hungária Kft. immár 6., Gardénia márkánk pedig 8. alkalommal érdemelte ki a megtisztelő Superbrands-díjat 2019ben. A Superbrands magas minőséget szimbolizáló védjegy, melynek nemzetközi program keretein belül a legkiválóbb fogyasztói és üzleti márkák részesülnek díjazásban. A díjra pályázni nem lehet, azt egy márkáktól független bizottság ítéli oda
az arra érdemes cégek részére. A Rovitex küldetésének tekinti, hogy kiváló szolgáltatást nyújtson partnerei számára, újításaival útmutatást adjon, példát mutasson, emellett magasabb színvonalra emelje a lakástextil-kultúrát, ezáltal olyan kínálattal, valamint üzleti
mintával szolgáljon partnereinek, amely stabilitást, piaci előnyöket és vállalkozásuk gyarapodását eredményezi.

Hírek

A SOLAR DECATHLON
VILÁGVERSENYEN A
ROVITEX FÜGGÖNYEI

I

dén Magyarország rendezi a világ egyik legjelentősebbé vált nemzetközi egyetemek közti, építőipari innovációs versenyét, a Solar
Decathlont, amelyen az egyik pályázó csapat házát, a szükséges
függönyök/karnisok szállításával támogatta a Rovitex Hungária Kft.
A verseny célja, hogy a fiatalok kreativitására és innovációs képességére építve egyetemi kutató-fejlesztők működjenek együtt ipari
partnerekkel, szponzorokkal és olyan innovatív, energiahatékony
házakat tervezzenek, illetve kivitelezzenek, amelyek a megújuló
energia- és a tudatos erőforrás-használatra alapozva a fenntarthatóságot demonstráló mintaotthonokká válhatnak. A szentendrei
döntőn cégünk a Pécsi Tudományegyetem csapatát támogatta elefántcsont színű Venice dekorfüggönyünkkel, ami tökéletesen beilleszthető a verseny „természetes anyagokkal/természetközeli” koncepciójába. Számunkra fontos volt a versenyzők patronálása, mert
a pályázók egy része a PTE építészhallgatói közül került ki, a Rovitex pedig tavaly kötött támogatási szerződést a pécsi egyetemmel.
Szívesen állunk olyan innovatív, jövőbe mutató kezdeményezések
mellé, amelyek összecsengenek a cégcsoport piaci hitvallásával és
szerepvállalásával.

ROVITEX CURTAINS
AT SOLAR
DECATHLON
WE RECEIVED THE SUPERBRANDS
AWARD MULTIPLE TIMES!
It has been the 6th time for Rovitex Hungary and the 8th time for our brand Gardénia to receive the Superbrands award in 2019. Superbrands represents high quality standards and only the best consumer and business brands are awarded with it. An independent
committee elects a company to present this award to each year. The main mission of Rovitex is to provide standalone services to its
customers, to set an example by innovations and to raise the home textile culture to a higher standard. So thus, we can provide a wide
variety of products and a business model that our partners can relate to and that will facilitate their business growth.
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T

his year Hungary was honoured and given the chance to
organise Solar Decathlon, one of the most important world
competitions among architectural universities. Rovitex supported the University of Pécs team by providing the curtains, valences and other fittings for their house. The aim of the competition is
to provide a common platform for university students, innovators,
industrial partners and sponsors to work out new and innovative
ways of planning and building energy-saving buildings.
At the final stages of the competition in Szentendre, our company
supported the team with our ivory Venice decor curtain, that is in line
with the concept of the competition: natural fabrics, being near-natural. The team sponsorship was crucial since Rovitex signed a supporting contract with the University of Pécs in 2018. We are happy
and always ready to take sides with any innovative initiative that is
in line with our goals and mission.
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ROVITEXES TAPÉTÁBÓL
KÉZMŰVESKEDNEK AZ
OVISOK

H

atalmas érdeklődés kísérte a tapétakönyv-felajánlási kezdeményezésünket: jóval több Pécs környéki általános iskola és óvoda jelentkezett, mint ahányat el tudtunk látni tapétakönyvvel. Sok éves
hagyománya van nálunk annak, hogy a környékbeli oktatási intézmények
számára felajánljuk a már nem forgalmazott textiljeink mintadarabjait,
hogy azokat alapanyagként használják fel a kreatív foglalkozásaikhoz.
Idén először a tapéta mintakönyveinket is meghirdettük. Nagy örömünkre
szolgált, hogy rengetegen jelentkeztek a felhívásra, így mintegy 60 óvodát
tudtunk ellátni mintakönyvvel. A Rovitex ezután is folyamatosan támogatja
az apróságok kreatív fejlődését.

CHILDREN USE ROVITEX WALLPAPER
TO MAKE
HANDICRAFT
OBJECTS IN
NURSERIES

T

here has been a huge interest in our wallpaper book offer: The demand for kindergarten and elementary school books has been
much higher then the amount Rovitex can supply. For serveral years it has become a tradition that we donate the samples
of unsold fabrics to nurseries or elementary schools for handicraft purposes. This is the first year that we donated wallpaper
books as well. We were pleased to see that there is huge interest towards the books; Approximately 60 nurseries were provided
books. We attempt to continue this tradition to support the creative improvement of children.
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Hírek

AZ ELSŐ SZERVEZETT VÉRADÁSUNK

U

gyan évek óta támogatja tárgyi felajánlással az Országos Vérellátó Szolgálat
által szervezett véradásokat a Rovitex – legutóbb éppen 82 véradó jelentkezett véradásra egy kiemelt akció keretében –, azonban nálunk még nem volt
céges véradás. Az idei évben néhány lelkes kolléga összefogott, mivel kiderült, hogy
szívesen részt vennének a véradási akcióban. Több rendszeres véradó is dolgozik a
cégnél, és akadnak olyanok is, akik ugyan eddig még nem vállalkoztak erre a nemes
gesztusra, de szívesen válnának véradóvá. A nyári szabadságolások és a véradóbusz
terheltsége miatt a vérellátó szolgálat nem tudta megoldani, hogy a telephelyünkön
legyen a véradás, ezért július 26-án mi mentünk el a véradó központba. A jövőben
szeretnénk a cég központjában megszervezni ezt a lehetőséget.

OUR FIRST
BLOOD
DONATION

R

ovitex has been supporting the work of
the Hungarian National Blood Transfusion Service with several physical objects for years; recently we supported a summer blood transfusion campaign by donating
towels. This year some enthusiastic colleagues
cooperated to support the Transfusion Service
by donating blood, not only materials. Many of
us are currently regular blood donors. Following
this example, more and more colleuges take
part each year. Because of the holiday season
it was not possible to organize the blood donation at our headquarters, however, we visited
the centre of the Transfusion Services to donate
blood. We are planning to build this occasion
into a tradition in the future.

ROVITEXT

PROJEKTEK

ITT IS ROVITEX!
Örömmel számolunk be két olyan sikeres
projektről, amelyekben a Rovitex szakértelmére, illetve kiváló minőségű termékeire
volt szükség és amelyek eredményeként
megszépült a Pécsi Tudományegyetem két
helyszíne.

ROVITEX
EVERYWHERE!
We are happy to announce two successful
projects that required the expertise and excellent quality products of Rovitex, which
made two venues of the University of Pécs
outstanding.

SZÍNPADI FÜGGÖNY
A LISZT TEREMBEN

A

PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet Liszt termének színpadi függönyözését végeztük a közelmúltban,
az akusztikai megoldások erősítéséhez speciális molton textilt választottunk. A molton egy színpadi anyag, 100%ban pamut, ami a szálak kiképzésének köszönhetően nagy
mértékben elnyeli a hangot. A nagy méret és súly miatt kihívást jelentett ebből az anyagból a színpadi függönyök varrása, mert az anyag a filces szálszerkezet miatt könnyen nyúlik.
A függönyök felrakása és helyszíni vasalása állványról történt,
de mivel a 10-10 m széles anyag nagyon nagy súlyú, így ez
nem volt egy egyszerű feladat. A speciális karnismegoldás a
helyszíni igények alapján egyedi gyártásban készült. A karnis
gyártását és felszerelését partnerünk, a Beár Bt. végezte, velük több sikeres projektben, pályázaton dolgozunk együtt. A
karnis egy acél karnis, amit nehéz függönyök mozgatásához
fejlesztett ki partnerünk.
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STAGE CURTAIN
AT LISZT FERENC
CONCERT HALL

ur team recenlty manufactured the curtains for the Liszt
Ferenc Concert Hall of the Faculty of Music and Visual
Arts of the University of Pécs. For the strengthening of
acustic solutions we choose a special molton textile. Molton is
a stage material, 100% cotton which absorbs sound to a great
extent due to its special treatment. Sewing was a challeneg due
to the size, weight and material of the stage curtains, also because the felt structure of the fabric easily streches. The mounting of the curtains and their ironing happened on the scene, on
a scaffolding. Since the 10-10 m wide material is very heavy,
this was not an easy task. The special solution for the curtain rail
was manufactured especially for the venue. The manufacturing
and mounting was done by our partner Beár Bt. We collaborated with them on several successful projects in the past. The
curtain rail is made of steel, it was developed by our partner
especially for heavy curtains.

Projektek

ÚJ FÜGGÖNYÖK A
POTE AULÁBAN

A

z aula régi bordó bársonyfüggönyeit cseréltük egy
arany színű dimout függönyre, ami a térelválasztó
funkción túl szép hátteret biztosít a kar rendezvényeihez. Azért esett az arany színre a választás, mert megrendelőink szerették volna világosítani a teret, és elszakadni a korábbi
„retró” bordó megoldástól. A falburkolatok fájának színével
harmonizáló színt kerestünk. A kiválasztott arany szín jelenleg
teljesen belesimul a faburkolat hátterébe, így rendezvények
esetén is jó fotóhátteret biztosít. A dimout függönyt a könnyű
kezelhetőség miatt ajánlottuk, ez a korábbi bársonnyal ellentétben könnyen mosható, és kezeléséhez semmilyen speciális
eljárásra nincs szükség.

NEW CURTAINS IN
POTE HALL

W

e replaced the old bordeaux cutains of the hall with a
gold coloured dimout which besides separating the
space, gives a bautiful background for the events of
the univerity. We chose gold beacuse our clients preffered to
make the space lighter and leave the earlier „retro” bordeaux
behind. We were looking for a colour that were in harmony with
the wooden covers. The chosen gold colour completely blends
with the wooden covers so it gives a great background for photograpy. We suggested the dimout due to its easy handling;
contrary to the previous velvet, it can be washed easily and there is no need for special treatment.

ROVITEXT

A GYÁRTÁS, AHOL ÚJ
DIMENZIÓT KAP A FÜGGÖNY

Részleg

MANUFACTURING, WHERE CURTAIN
REACH A NEW DIMENSION

A

O

Az elmúlt években számos különleges megrendelést teljesítettek a részleg dolgozói. Emlékezetes számukra, amikor az egyik közlekedési vállalat részére nyomtak sötétítőfüggönyöket, amit
elég nehéz volt legyártani, de sikerült és igen jó visszajelzést kaptak a cégtől. Említésre méltó
teljesítmény volt egy háromdimenziós nyomás is, egy kiállításra készülő képet kellett háromdimenziósként megnyomni. Ez is azt tükrözi, hogy a Rovitex képes az igen magas szintű igények
kielégítésére.

Perhaps the employees of the manufacturing department understand the
reason why Rovitex products are so outstanding. The simple explanation
is high quality raw materials that we use and the special expertise of the
employees. We mainly use Italian machines, which are a guarantee for high
quality standards, and with them we are able to work with great precision
and punctually. Rovitex’s unique printing machine is one of a kind in Hungary since our company is the only one able to print on three-meter wide
fabrics. Recently we accomplished several special orders. It was memorable
for us when we printed drapes for a transporting company, which was rather difficult to manufacture, but we managed to carry out the work and the
customer was more than satisfied with the result. Another occasion that is
worth mentioning is a 3D printing project for an exhibition. All this proves
that Rovitex is able to meet high expectations.

z egyik leglátványosabb részlegünk itt a Rovitexnél a gyártás. Itt készülnek mintanyomással, dublírozással (az anyagok duplázásával) a függönyök, de az itt dolgozók feladata a hibakeresés, valamint a karnisgyártás is. A vevők igénye szerinti hosszban, színben,
szélességben gyártják le az anyagokat, akár 80-90-100 méter hosszúságban, majd darabolják,
csomagolják és készletre helyezik őket a raktárba. Különböző alapanyagokból sötétítőfüggönyökre (a legtöbbet a dimaut 250 g-osat használják, ami fénykizáró hatással rendelkezik, de van
100%-os black out is, ami egyáltalán nem ereszti át a fényt), fényáteresztő függönyökre, voálokra, dekorációs anyagokra kerülnek transzfernyomó géppel, papírsablon segítségével a minták.
Talán a gyártás részleg munkatársai tudják a legjobban, hogy mitől kiválóak a Rovitex termékei.
Egyrészt az alapanyagok minőségétől, másrészt pedig az itt dolgozók szaktudásától, hozzáállásától. Magas technikai színvonalat képviselő gépekkel dolgoznak, főként olasz berendezésekkel,
amelyek képesek a precíz, pontos, gyors munkára. Az országban csak a Rovitexnél működik 3 m
szélességű transzfernyomógép, amivel 3 m széles anyagokra tudnak mintát nyomni.

RÉSZLEG

ne of the most spectacular departments at Rovitex is manufacturing. Fabrics are prepared through pattern printing or doubling, it is also the responsibility of the employees of this department to look for possible faults in the fabrics and to produce
the valences as well. We produce the fabrics according to our customers’ needs in the required colour, length and width. After
producing 80-90-100 metres of fabric, it is cut, packed and sent out to the customer. Various raw materials are used: drapes, light
transmitting fabrics, voiles, decor fabrics or 100% blackout fabrics, however we most frequently use a 250 grams weighted dimout
raw material. Patterns are printed onto the fabrics using a transfer-printing machine, with the help of paper templates.

ROVITEXT

Mindennapok

BOLDOG FÜGGÖNYNAPOT KÍVÁNOK!

S

zámos vásárló rendelte meg az elmúlt évek során otthona függönyözését teljes kivitelezés igénybevételével a Rovitex üzletében. A lakberendezési ismereteket is igénylő komoly szakmai csapatmunka sikeres
befejezése után mind a vezetőknek, mind a kollégáknak és természetesen a
megrendelőnek is az új enteriőrt ábrázoló fényképekkel egy kedves e-mail-üzenetet küld Ircsi, azaz Marton Irén, a pécsi Siklósi úti szaküzlet vezetője, aki sohasem felejti el odaírni a levélhez: Boldog függönynapot kívánok!
- A jókívánságot egy fiatal házaspártól kölcsönöztem, akik néhány évvel ezelőtt
tőlünk rendelték meg frissen felújított lakásuk függönyözését – kezdi a történetet
Ircsi. – A férj is aktív szerepet játszott a folyamatban. A kivitelezés teljes körű volt, ami
tartalmazta a felmérést, a méretre történő konfekcionálást, a szerelést és a felrakást is. A család nagyon várta a napot, hogy a függönyök megérkezzenek, ez a lakás felújítási munkálatainak befejezését, „megkoronázását” jelentette számukra.
Azon a reggelen a férj egy hitvesi csók mellett „Boldog függönynapot kívánok”
üdvözléssel ébresztette feleségét. A hölgy érkezésünkkor elmesélte nekünk a
kedves történetet. A megelőlegezett bizalmat megszolgálta cégünk, a kivitelezés minden tekintetben rendben zajlott, a vevők elégedettek voltak a teljesítményünkkel. Annyira meghatott engem, hogy valakinek ennyit számít a munkánk,
hogy azóta szállóigévé vált nálunk ez a mondás.
Sok tapasztalatot, élményt szereztem 18 éves kivitelezési munkám során, volt
részem például filmbe illő örömkönnyeket látni vásárlónk szemében, de engem
is sokszor elvarázsol a környezet. Sorolhatnám a magánházaktól kezdve az
intézményeken, szállodákon, éttermeken, kórházakon át a meseszép püspökszentlászlói kastély függönyözéséig a referenciákat, utóbbinál például nagy hatással volt rám az épület hangulata, kisugárzása. Folyamatosan kapunk megrendelést a Pécsi Egyházmegyétől és más törzsvásárlóktól is. A kollégákkal és
a megrendelőkkel való kiváló együttműködés hozzásegít ahhoz, hogy gyakran
kívánhatok Boldog függönynapot! a munka befejezésekor.
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I WISH YOU
A HAPPY
CURTAIN DAY!

A

great number of customers honour us with
their confidence, trusting us to have their
homes decorated with curtains. The process
begins with planning to actual implementation and
requires serious interior design skills. Once a similar
project is completed, Irén Marton better known as
Irchi. The leader of our retail shop, sends an interior
photo of the finished job to every colleague who took
part in the organizing or working on the project, with
the message: “I Wish You a Happy Curtain Day!”.
– I borrowed this sentence from a young married
couple who ordered decoration from Rovitex for their newly restored flat – The husband took active part
in the process. The implementation was all-inclusive
including measurement, fitting and installing. The
family was thrilled to see their renovated rooms,
which meant the final step of all the hard work that
they put in to accomplishing their dream rooms. On
the final day the husband wished his wife a “Happy
Curtain Day” before leaving home. It was later that
the wife told me this story.
After all we deserved the trust we were given in advance, the customers were satisfied with the results
we delivered. I found this story so touching, I built
this sentence into my work making it a custom at
Rovitex.
I have gained a lot of experience over the 18 years
of my implementation work, I have seen tears of joy,
and to be honest I feel charmed by the environment
very often. There are countless references I could list
from private houses to institutions, hotels, restaurants, hospitals or the wonderful castle of Püspökszentlászló, where the building itself mesmerized
me the very first second I saw it. We receive regular
orders from the Bishopric of Pécs and other VIP customers. Owing to the outstanding cooperation with
our colleagues and the customers I feel lucky and
humbled to say “Happy Curtain Day” very often.

M indennapok

Enteriőr
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A FÜGGÖNY A
LAKÁS ÉKE - HA
JÓL VÁLASZTUNK
Ha függönyvásárlásnál sikerül eltalálnunk a megfelelő színt,
anyagot, méretet, formát, funkciót, jó hangulatunk lesz tőle, és
a pénztárcánk is örül, mert nem lesznek felesleges kiadásaink. Mégis, milyen szempontokat vegyünk figyelembe, hogy a
megálmodott végeredményt kapjuk?

SZÍNEK, MINTÁK,
HARMÓNIÁK
Nem mindegy, hogy egy már meglévő helyiség felújításáról,
átváltoztatásáról van szó, vagy pedig egy teljesen új szoba
berendezéséről. Függönyválasztásnál mindkét esetben érdemes egy már meglévő adottsághoz viszonyítani, legyen az
akár egy kép, egy bútor, egy szőnyeg, egy padlóburkolat vagy
egy falszín. Ha az ülőgarnitúránk mintás, az egyensúly megtartása érdekében legyen stílusában azonos a függönyünk
mintája, vagy válasszuk az ülőgarnitúra valamelyik színének
árnyalatát. Ha viszont egy abszolút új helyiséget rendezünk
be, akkor a burkolathoz vagy a falszínhez, esetleg a bútorzathoz viszonyítsunk, a rendelkezésre álló színekből alkossunk
harmóniát. Én függönyválasztáshoz magammal viszem a berendezés anyagmintáit, hogy össze lehessen nézni a színeket
és a struktúrákat.

ANYAG
Legyünk bátrak az anyagválasztásban! A sötétítőfüggöny
kiválasztásánál fontos figyelembe vennünk, hogy van-e másodlagos sötétítési lehetőség (zsaluzia, redőny) a helyiségben.
Ebben az esetben a teljes sötétséget biztosító black out textil
helyett elegendő a dim out sötétítés. Egyaránt alkalmazhatunk
fényes és matt anyagokat, melyekkel egyedivé varázsolhatjuk
otthonunkat. Egyre inkább teret nyer a kreatív függönydíszítés pl. Swarowski kristályokkal. Egy gyönyörű elkötő, ami lehet
akár a függöny saját anyaga, elkötő bojt, gyöngysor, lánc, teljessé tehetik az összhatást. A Rovitex számtalan lehetőséget
kínál erre.
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A CURTAIN IS THE
ORNAMENT OF
A HOUSE - IF WE
CHOOSE WELL
If we manage to choose a curtain that fits in colour, fabric,
size, shape and function to our home we will be happy and we
will spare money as well, as we avoid unnecessary spending.
What aspects should we consider to reach the desired goal?

COLOURS, PATTERNS,
HARMONIES
It makes a difference whether we renovate or redesign an already existing room, or if we design a whole new room from
the start. When choosing a curtain it is worth adjusting to an
existing condition, be it a picture, furniture, rug, the floor or
the colour of the wall. If our set of furniture has a pattern, we
should choose a curtain that has similar patterns or a plain
one that’s colour harmonises a tinge of the furniture. In case
we furnish a whole new room than it is suggested to adjust to
the colour of the wall or the coverage to create harmony with
the colours. For the selection of the curtain I take the sample
of the furnishing with me to be able to compare the patterns
of the fabrics.

MATERIAL
Let’s be brave when choosing the material! When choosing
the dim out it is important to take in to account if there is a
secondary option for darkening (blinds, shutter) in the room. In
this case, instead of the 100% black out, the dim out material
is sufficient. We can use both shiny and matte materials with
which will make our homes unique. The creative curtain decoration e.g. Swarowsk crystals, is increasingly popular each
year. A beautiful curtain strap which can be of the same material as the curtain itself, beads, chains can complete the effect.
Rovitex offers numerous solutions for this.
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KARNIS
A karnis kiválasztásánál a praktikumra és az esztétikumra is
figyeljünk! A Rovitex kínálatában számtalan karnisvariáció
található, oldalfali, mennyezeti és rejtett típusok, kézi, elhúzószerkezetes és elektromos változat is választható. Extrém méretek esetében is megoldást nyújtanak, így nem kell elszabdalni a függönyt, mert a sínrendszer lehetővé teszi, hogy az
egész karnis hosszúságában végig lehessen húzni a görgőket. Rengeteg színben, stílusban és formában kaphatók karnis
végzárók, melyek ékei lesznek a függönyözésnek.

MÉRETEZÉS,
HOSSZÚSÁG,
SZÉLESSÉG
A függöny hosszúságának megválasztásánál vegyük figyelembe, hogy mi kerül az ablak elé. Ha bármilyen lakberendezési elemet teszünk oda, akkor érdemes a radiátorig érő fazont
választani, ha viszont elég tér áll a rendelkezésünkre, akkor
elegánsabb a hosszú textil. A szélesség meghatározásánál
a nyílászáró és az oldalfalak mérete, a textil mennyisége és
stílusa a döntő. A megrendelés előtt minden esetben kérjünk
szaktanácsadást.

FÜGGÖNYDIVAT
A trendek változása hat a függönydivatra is. A klasszikus, a
minimál, a vintage – és még sorolhatnám a stílusjegyeket –,
amit a függönyök mintájukban, textúrájukban és színeikben
követnek. Az utóbbi években jelentősen megváltozott a függönyözési kultúra. A textil hangsúlyt kap a terekben mind esztétikai, funkcionális, mind látványelemként, a varrástechnikával akár 3D hatást is elérhetünk.
A Rovitexnél a látványtervezés az üzletben elérhető szolgáltatás, melyet a tökéletes végeredmény elérése érdekében érdemes igénybe venni.

Lölli Hajnalka
L. H. Design Stúdió tervező-lakberendezője
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CURTAIN RAIL
When choosing the curtain rail we need to pay attention so
that it’s practical and aesthetic. Rovitex offers various curtain
rails, for side walls, ceilings and hidden ones, both manual and
automatic. We also offer solutions incase of extreme sizes,
this way the curtain does not need to be cut, because it can be
drawn through the whole lenght on the rail. Curtain rail ends
can be bought in numerous colours, styles and forms..

SIZE, LENGTH AND
WIDTH
When choosing the lenght of the curtain let’s take into consideration what will be put in front of the window. If we put any
furnishing there, it is worth to choose a curtain that ends above the radiator. If we have enough space, it is very elegant to
choose a longer version. When determining the width, the size
of the window and side walls is important and of course the
quantity and style of the textile. Before ordering always ask a
professional for their opininon. .

CURTAIN FASHION
The changing of trends affects the curtain fashion as well.
Classical, minimal, vintage – so on and so forth – is what curtains follow in their pattern, texture and colour. Curtain culture has changed significantly In the past years. The textile
gets emphasis in spaces as aesthetic, function and spectacle
element. with state of the art sewing technique we can even
aquire 3D effects. At Rovitex visualization is a service that we
offer for clients to recieve the perfect solution.

Hajnalka Lölli
Interior Designer of L.H. Design Studió
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A ROVITEX CSEHORSZÁGBAN ÉS SZLOVÁKIÁBAN IS
HÓDÍT
Horvátország után 2005-ben Csehországban nyitotta a második külföldi irodáját a Rovitex és hogy ez
jó döntés volt, azt az elmúlt 14 év sikere is bizonyítja.
A Szlovákiát és Csehországot a Rovitex kiváló minőségű textiltermékeivel ellátó iroda aktív részese
Szlovákia textilkultúrájának. Mint Molnár Gábriel értékesítési vezető mondja, igyekeznek maximálisan
kiszolgálni a vevők igényeit, minőségi szolgáltatást nyújtani, emellett példát mutatni a többi textilkereskedőnek. Szlovákiában az elmúlt években olyan jelenlétet sikerült kiharcolnia a rovitexes csapatnak, hogy piacvezetővé váltak, és ezt a pozíciót mindképpen szeretnék megtartani. Most ez a kiemelt
céljuk.
Jelenleg is több projekten dolgoznak. Folyamatos kapcsolatot ápolnak több lakberendezővel, akik szívesen működnek együtt a Rovitex-szel, mivel tudják, hogy minőségi termékekkel várják őket és egyedi
igényeiket is kielégítik. A lakberendezők által már több szlovák és cseh hotel, panzió, étterem helyiségeit díszítik a rovitexes termékek. Például annak az exkluzív pozsonyi szállodának a termeit is, ahol a
Kornélia Adásek
tulajdonos megálmodott egy mintát és azt a cég tökéletesen legyártotta. Mind a megrendelő, mind az
iroda munkatársai nagyon elégedettek voltak a végeredménnyel.
A cseh-szlovák iroda csapata 4 tagból áll, Szlovákiában hárman, egy értékesítő kolléganő pedig Csehországban dolgozik. Az igények
kiszolgálása miatt a jövőben Szlovákiában és Csehországban is újabb tagokkal szeretnék bővíteni a csapatot. Az iroda jelen van az
online térben is, a Facebookon, az Instagramon rendszeresen frissítik a profiljukat és egyre több követőjük van. Így még több leendő
vásárlóval tudják megismertetni a Rovitex kiváló termékeit.

ROVITEX LEADING THE MARKET IN BOTH, THE CZECH
REPUBLIC AND SLOVAKIA
After Croatia, in 2005 Rovitex opened its second office abroad in the Czech Republic, the past 14
years of huge sucesses proves that it was a good decision.
The office supplying Slovakia and the Czech Republic with the excellent quality goods of Rovitex
is an active participant of the textile culture of Slovakia. As Sales Manager Gábriel Molnár says,
they strive to satisfy customers needs, to provide quality service and to show an example for other
textile traders. In the past years, the Rovitex team managed to achieve a leading position in the
Slovakian market, ofcourse they strive to maintain this position for good.
Rovitex always has multiple projects runnning simoltaniously. They cultivate their relationship with
other interior designers, who gladly cooperate with Rovitex because they know that they will be
provided with quality goods and their unique needs will be fulfilled. Through the interior designers,
the rooms of various Czech and Slovakian hotels, guesthouses and restaurants are adorned by products of Rovitex. For instance, one of the most exclusive hotels in Bratislava, the owner and Rovitex
Molnár Gábriel
team worked together on the pattern and the company manufactured it to perfection.
The client and Rovitex were very satisfied with working together and the outcome of the project.
The Czech-Slovakian office consists of 4 team members, in Slovakia there are three colleagues and there is a Sales Person in the
Czech Republic. In order to be able to satisfy the needs of customers they would like to increase the number of members in both countries. The office is present online as well; Due to costant activity on their social media the number of their followers grows day by day.
This way they will be able to introduce the excellent products of Rovitex to more and more clients.
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