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‹  Az elegáns, nagypolgári villa 
fő-, egyben kerti homlokzata.

   Ízelítő a friss kollekciókból: 
csipkeihletésű, hófehér 
alapfüggönyök.

Szöveg: MOLNÁR SZILV I A
Fotó: BATÁR ZSOLTSÉTA 

A JAB-VILLÁBAN 

Minőség i textíliák kla sszikus kör nyezetben

Leginkább az 1940-50-es évek társasházai adják az 
Orbánhegy-Németvölgy kerületrészek határának 
egyedülálló építészeti jellegét, rejtett kincsei azon-
ban az utcavonaltól gyakran hátrébb húzott, 1920-
30-as évekbeli villák. Sövénysor mögött, 
a kert mélyén áll a környék egyik szépsége, az Agár-
di út 3/B. szám alatti kétszintes, manzárdtetős neo-
barokk épület. Tervezőjéről, építtetőjéről jelenlegi 
bérlőjének eddig semmit nem sikerült megtudnia, 
viszont történetek keringenek arról, hogy a példá-
san renovált villa a második világháború előtti kor-

szak híres színművészének, Fedák Sárinak lehetett 
a titkos szerelmi fészke – az épületben itt-ott találni 
meg-megbúvó FS monogramokat.    

Jó ideig a belorusz követség működött az épületben, 
majd újabb követek, de ezúttal a design követei lakták 
be a tereket, ugyanis jó másfél éve már a JAB Anstoetz 
magyarországi képviselete székel a házban: a prémium-
kategóriát kínáló, trenddiktáló, az európai piacon a leg-
nagyobb és legjelentősebb cég textíliáit (bútorkárpi-
tok, függönyök), szőnyegeit, tapétáit, továbbá kárpitos 
bútorait reprezentáló showroomként funkcionál.  

Az elképesztően széles kínálathoz – lakástextilből 
például több mint 4000 termékről és 50 ezer színről 
beszélünk – keresve sem találhattak volna jobb hely-
színt, mint ezt a budai villát, de ha a trendek irányából 
közelítünk a helyszínválasztáshoz, akkor azt mondhat-
juk, hogy a JAB-ot nemcsak a kínálatával, de ebben 
a tekintetben is a trenddiktálók között tisztelhetjük. 
Az időtálló, kvalitatív JAB-kollekciók karakterét – 
legyen szó akár lakástextilről, akár mobíliáról – leg-
inkább egy valódi lakótérben lehet megmutatni. Ez az 
egyik oka e helyszínválasztásnak. 

›
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‹ A földszinti terekben 
a klasszikus mellett egy 
modernebb karakterű 
helyiséget találunk.

És mitől úttörő lépés ezen fölül a beköltözés? Ha 
visszatekintünk az eltelt úgy 10-15 évre, akkor azt 
látjuk, hogy ma már valósággá vált az akkori prog-
nózis: a házakban, lakásokban elsősorban az ülőbú-
torok stílusa mutat időről időre változást, a tároló 
bútorok szerepe abszolút megváltozott, ezek egy-
re kevésbé a szó szoros értelmében vett mobíliák, 
inkább térképző bútorok, bútorfrontok, a belsőépí-
tészeti egységek részei. És amikor a bútorzatban 

az ülőbútorok szerepe felértékelődik, akkor a kárpi-
tok és a kiegészítő, díszítő textíliák jelentősége is jóval 
nagyobb lesz. A textil a JAB-villában így válik egyrészt, 
és persze elsősorban termékké. Másodsorban pedig 
a különféle megjelenései által (komplett nappali szoba, 
egy szeglet a lépcsőfeljáróban, hálószoba stb.) – ha imi-
tálva, de mégis egy lakótérben – átélhető, hogy a textil 
ma nem kiegészítés, ékesség csupán, hanem az enteriőr-
design lényegi, ha nem a legfontosabb része.

Itt a textúrák, a faktúrák, a minták és színek 
jelenítik meg az egyes tendenciákat. A földszin-
ti terekben a klasszikus és a modern irányzatokhoz 
sorolható kollekciók „laknak” – kárpitos nappali-
szigetek, függönykompozíciók –, az emeleten egy 
country zsánerű lakrész látható, illetve egy pom-
pázatos, a luxust megjelenítő art deco szoba, falán 
a Charleston tapétakönyv egyik Varró Zoltán által 
tervezett mintájával.  A belsőépítész és a JAB sike-

res együttműködése már hosszú évekre tekint vissza, 
a Charleston tapétakönyv mintái mellett a JAB gyártásában 
és forgalmazásában kapható, nagysikerű Grandezza Diva 
könyv extravagáns arculatát is ő alkotta meg, illetve magá-
nak a bemutatóteremnek évente kétszeri, az új kollekciók-
hoz kötődő átöltöztetésében is aktívan részt vesz.

S ha már szóba kerültek a kollekciók, a JAB minden 
évben januárban és augusztus-szeptemberben jön ki új 
sorozatokkal. A friss termékek bemutatására szinte az 
Octogon jelen lapszámának terjedelme sem lenne elég, így 
csak kiemelni tudunk egyet-egyet a kollekciókból 
– az idei őszi szezonban csak a JAB CONTRACT portfó-
liót 93 újdonsággal egészítették ki! Ami számunkra külö-
nösen érdekes a JAB kínálatában, az a kapcsolat más műfa-
jokkal, így az építészettel vagy akár a divattal. Ez utóbbi 
kontaktusra jó példa a MERIDA kollekció, ami összesen 11 
bútorszövetet tartalmaz, köztük a YUCATAN bútorszövet 
egyértelműen az etno stílust képviseli. De mintha hason-
lóképpen a kifutók világából érkezett volna a valódi, hófe-
hér csipke inspirálta LACY kollekció, miként ezzel az éteri 
könnyedséggel abszolút ellentétes színpompás és egzotikus, 
pávamintás PAVO is. 

   Itthon a legtöbben a lakástextilre 
asszociálnak a JAB nevének halla-
tán, de például szőnyegeket és búto-
rokat is találunk a portfólióban.

›

   Az emelet egyik szobájában 
art deco stílusú enteriőrt 
alakítottak ki.

›


