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Nyomtatott sajtó: 
 

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 
2011. augusztus 25. 
11. oldal 

  
Megvásárolta a győri Gardenia Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a 
márkanevet és a hozzá kapcsolódó jogokat a Rovitex Homedeco Group, és 
Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú termékekkel két év alatt 20 
százalékkal kívánja növelni forgalmát, mondta Romeisz Norbert, a vásárló 
csoport tulajdonosa tegnap az újságírók előtt. 
  

Napi Gazdaság: A Rovitex vásárolta meg a Gardéniát 
2011. augusztus 25. 
16. oldal 

  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet, valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat. A tervek szerint a cég Gardénia néven árult termékekkel 
két év alatt 20 százalékkal kívánja növelni a forgalmát - mondta Romeisz 
Norbert, a vásárló csoport tulajdonosa a szerdai sajtótájékoztatóján 
Budapesten. 
  

Népszabadság: A Rovitex vásárolta meg a Gardéniát 
2011. augusztus 25. 
10. oldal 

  
A Rovitex Homedeco Group megvette a győri Gardenia Csipkefügönygyár 
Nyrt. felszámolójától a márkanevet és a hozzá kapcsolódó jogokat. A Rovitex-
csoport tavalyi árbevétele 2,6 milliárd forint volt, ebből 1,7 milliárd 
Magyarországról származott. Az évet 10 millió forint nyereséggel zárták. Idén 
az első fél évben a forgalmuk 13 százalékkal bővült, a nyereségük 43,9 millió 
forintra nőtt. 
  

Nógrád Megyei Hírlap: A Rovitex vásárolta meg a 
Gardéniát 
2011. augusztus 25. 
5. oldal 

  
Budapest. A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat, és Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú 
termékekkel két év alatt 20 százalékkal kívánja növelni a forgalmát - mondta 
Romeisz Norbert a vásárló csoport tulajdonosa a szerdai sajtótájékoztatóján 
Budapesten. 
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Világgazdaság: Újráz a százéves Gardénia 
2011. augusztus 25. 
6. oldal 

  
Ismét felépítené az egykori, hatvantagú Gardénia márkabolthálózatot a 
magyar tulajdonban lévő lakástextilgyártó és -forgalmazó cég, a Pécsett 
munkahelyteremtő beruházásra készülő Rovitex.. 
  

Demokrata: Újra itt a Gardénia 
2011. augusztus 31. 
39. oldal 

  
Ismét találkozhatnak a fogyasztók a három éve csődbe ment Gardénia 
nevével. Az épp száz éve alapított, egykor tőzsdén is szereplő társaság 
márkanevét a magyar Rovitex csoport vásárolta meg. Az egykor 60 bolttal 
rendelkező márka első saját üzlete már meg is nyílt, s a közeljövőben 35-40 
bolt nyitását tervezik. 
  
  

Axel Springer vidéki lapok: Patinás cég népszerű 
textilekkel 
2011. szeptember 7. 
9. oldal 

  
Szeptembertől ismét kaphatók a korábban nagy népszerűségnek örvendő 
Gardénia függönyök. Az idén 100. születésnapját ünneplő Gardénia cég 
Magyarország egyik legjelentősebb lakástextilgyártó és -forgalmazó vállalata, 
a Rovitex Homedeco Group érdekeltségébe került. A tervek szerint 
hamarosan az ország egészét lefedő üzlethálózat segítségével bárki 
hozzáférhet a cég termékeihez. 
Megjelent: 24 óra, Békés Megyei Hírlap, Heves Megyei Hírlap, Petőfi Népe, 
Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap 
  
  
Elektronikus médiumok: 

  
Jazzy Rádió: Millás Reggeli 
2011. augusztus 25. 
 

 
Gazdasági Rádió: Újraéleszti a Gardénia márkabolt 
hálózatát a Rovitex 
2011. augusztus 29. 
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Online médiumok: 
  
Világgazdaság Online: Feléled a százéves magyar függönymárka 
2011. augusztus 24. 
http://www.vg.hu/vallalatok/kereskedelem/feleled-a-szazeves-magyar-
fuggonymarka-356327 
  
Ismét felépítené az egykori 60 tagú Gardénia márkabolt-hálózatot a magyar 
tulajdonban lévő lakástextilgyártó és -forgalmazó cég, a Rovitex. 
  
  
Budapest Business Journal.hu: Rovitex acquires Gardénia brand 
2011. augusztus 24. 
http://www.bbj.hu/business/rovitex-acquires-gardenia-brand_59706 
  
Textile-trading company Rovitex Homedeco Group has acquired the brand 
name and rights for Gardénia Lace Curtain Factory products from the latter's 
liquidator, Rovitex Homedeco owner Norbert Romeisz said on Wednesday. 
  
  
Portfólió.hu: Megvették a Gardénia márkanevet 
2011. augusztus 24. 
http://www.portfolio.hu/vallalatok/kkv/megvettek_a_gardenia_markanevet.1
54271.html#hk 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat, és Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú 
termékekkel két év alatt 20 százalékkal kívánja növelni a forgalmát - mondta 
Romeisz Norbert a vásárló csoport tulajdonosa ma az MTI beszámolója 
alapján. 
  
  
Profit Line.hu: A Rovitex vásárolta meg a Gardéniát 
2011. augusztus 24. 
http://profitline.hu/hircentrum/hir/240967/A-Rovitex-vasarolta-meg-a-
Gardeniat 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat, és Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú 
termékekkel két év alatt 20 százalékkal kívánja növelni a forgalmát - mondta 
Romeisz Norbert a vásárló csoport tulajdonosa a szerdai sajtótájékoztatóján 
Budapesten. 
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Origó Vállalkozói Negyed.hu: A Rovitex vette meg a Gardénia 
függönymárkát 
2011. augusztus 24. 
http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20110824-a-rovitex-vette-meg-a-
gardenia-fuggonymarkat.html 
  
Néhány tízmillió forintért vette meg a Rovitex nagykereskedő a Gardénia 
Csipkefüggönygyár márkanevét és a hozzá fűződő jogokat - mondta a vevő, 
aki 20 százalékos felfutást vár az üzlettől. 
  
  
HVG Online: Feltámasztanak egy magyar csipkefüggönymárkát 
2011. augusztus 24. 
http://hvg.hu/gazdasag/20110824_csipkefuggony_gardenia_rovitex#utm_sou
rce=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_8_24 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat. Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú termékekkel 
két év alatt 20 százalékkal szeretnék növelni a forgalmukat - mondta a vásárló 
csoport tulajdonosa szerdán. 
  
  
Menedzsment Fórum.hu: A Rovitex vásárolta meg a Gardéniát 
2011. augusztus 24. 
http://www.mfor.hu/cikkek/A_Rovitex_vasarolta_meg_a_Gardeniat.html 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat, és Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú 
termékekkel két év alatt 20 százalékkal kívánja növelni a forgalmát - mondta 
Romeisz Norbert a vásárló csoport tulajdonosa a szerdai sajtótájékoztatóján 
Budapesten. 
  
  
Privátbankár.hu A Rovitex csoporté a Gardénia 
2011. augusztus 24. 
http://www.privatbankar.hu/frisshir/hircentrum/a_rovitex_csoporte_a_gardeni
a_101748 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat, és Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú 
termékekkel két év alatt 20 százalékkal kívánja növelni a forgalmát - mondta 
Romeisz Norbert a vásárló csoport tulajdonosa a szerdai sajtótájékoztatóján 
Budapesten. 
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 A Te Céged.hu: A Rovitex viszi tovább a Gardénia márkát 
2011. augusztus 24. 
http://ateceged.hu/cegmukodtetes/a-rovitex-viszi-tovabb-a-gardenia-
markat 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardenia 
Csipkefügönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat, és Gardénia néven jó minőségű, elérhető áru 
termékekkel két év alatt 20 százalékkal kívánják növelni a forgalmát - mondta 
Romeisz Norbert a vásárló csoport tulajdonosa a szerdai sajtótájékoztatójánn 
Budapesten. 
  
  
Elemzésközpont.hu: A Rovitex vásárolta meg a Gardéniát 
2011. augusztus 24. 
http://www.elemzeskozpont.hu/content/rovitex-vásárolta-meg-gardéniát 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardenia 
Csipkefügönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat, és Gardénia néven jó minőségű, elérhető áru 
termékekkel két év alatt 20 százalékkal kívánják növelni a forgalmát - mondta 
Romeisz Norbert a vásárló csoport tulajdonosa a szerdai sajtótájékoztatóján 
Budapesten. 
  
  
Magyar Nemzet Online: Újraélesztik a Gardéniát 
2011. augusztus 24. 
http://www.mno.hu/portal/805388 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet, valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat, és Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú 
termékekkel két év alatt 20 százalékkal kívánja növelni a forgalmát - mondta 
Romeisz Norbert, a vásárló csoport tulajdonosa a szerdai sajtótájékoztatóján 
Budapesten. 
  
  
Pécsi Stop.hu: Pécsett gyártják ezentúl a nagymúltú presztizsmárkát 
2011. augusztus 24. 
http://pecsistop.hu/articles/article.php?id=925143 
  
Megvásárolta a pécsi Rovitex Homedeco Group a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat. Ezentúl a baranyai megyeszékhelyen gyártják a nagy 
múltú márkát. 
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Kisalföld.hu: Megvették a győri Gardénia márkanevet 
2011. augusztus 24. 
http://www.kisalfold.hu/gazdasag/megvettek_a_gyori_gardenia_markanevet
/2236613/ 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet. Győrben nem lesz 
telephely. 
  
  
Pécsi Újság.hu: A pécsi Rovitex részvételével éled újra a Gardénia márkabolt-
hálózat 
2011. augusztus 24. 
http://www.pecsiujsag.hu/helyi-hireink/a-pecsi-rovitex-reszvetelevel-eled-ujra-
a-gardenia-markabolt-halozat 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat, és Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú 
termékekkel két év alatt 20 százalékkal kívánja növelni a forgalmát - mondta 
Romeisz Norbert a vásárló csoport tulajdonosa a szerdai sajtótájékoztatóján 
Budapesten. 
  
  
Népszabadság Online: A Rovitex vásárolta meg a Gardéniát 
2011. augusztus 25. 
http://nol.hu/lap/gazdasag/20110825-a_rovitex_vasarolta_meg_a_gardeniat 
  
A Rovitex Homedeco Group megvette a győri Gardenia Csipkefügönygyár 
Nyrt. felszámolójától a márkanevet és a hozzá kapcsolódó jogokat. A Rovitex-
csoport tavalyi árbevétele 2,6 milliárd forint volt, ebből 1,7 milliárd 
Magyarországról származott. 
  
  
Vállalkozói Negyed.hu: A Rovitex vette meg a Gardénia függönymárkát 
2011. augusztus 24. 
http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20110824-a-rovitex-vette-meg-a-
gardenia-fuggonymarkat.html 
  
Néhány tízmillió forintért vette meg a Rovitex nagykereskedő a Gardénia 
Csipkefüggönygyár márkanevét és a hozzá fűződő jogokat - mondta a vevő, 
aki 20 százalékos felfutást vár az üzlettől. 
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Vedd a magyart.info: A Rovitex megvásárolta a Gardénia függönymárkát 
2011.augusztus 24. 
http://veddamagyart.info/epitkezes/900-gardenia-foggony-rovitex 
  
A Rovitex Homedeco megvásárolta a győri Gardénia Csipkefüggönygyár 
Nyrt. felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá kapcsolódó jogokat, és 
Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú termékekkel két év alatt 20 
százalékkal kívánja növelni a forgalmát - mondta Romeisz Norbert a vásárló 
csoport tulajdonosa szerdán sajtótájékoztatón Budapesten. 
  
Győr Plusz.hu: A Rovitex vásárolta meg a Gardéniát 
2011. augusztus 24. 
http://gyorplusz.hu/cikk/a_rovitex_vasarolta_meg_a_gardeniat.html 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat, és Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú 
termékekkel két év alatt 20 százalékkal kívánja növelni a forgalmát - mondta 
Romeisz Norbert a vásárló csoport tulajdonosa szerdán sajtótájékoztatón 
Budapesten. 
  
Válság.com: A Rovitex vásárolta meg a Gardéniát 
2011. augusztus 24. 
http://valsag.com/autoblogged/a-rovitex-vasarolta-meg-a-gardeniat 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat, és Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú 
termékekkel két év alatt 20 százalékkal kívánja növelni a forgalmát - mondta 
Romeisz Norbert a vásárló csoport tulajdonosa szerdán sajtótájékoztatón 
Budapesten. 
  
  
Nyugat Hír.hu: Pécsi telephelyen születik újjá a győri Gardénia Csipke-
függönygyár NyRt. 
2011. augusztus 24. 
http://www.nyugathir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=9
286:pecsi-telephelyen-szueletik-ujja-a-gyri-gardenia-csipkefueggoenygyar-
nyrt&catid=40:gyor&Itemid=74 
  
A Rovitex Homedeco Group megvásárolta a győri Gardénia 
Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet, valamint a hozzá 
kapcsolódó jogokat, és Gardénia néven jó minőségű, elérhető árú 
termékekkel két év alatt 20 százalékkal kívánja növelni a forgalmát - mondta 
Romeisz Norbert, a vásárló csoport tulajdonosa a szerdai sajtótájékoztatóján 
Budapesten. 
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 BAMA: Feléled a százéves magyar függönymárka 
2011. augusztus 26. 
http://w3.bama.hu/baranya/gazdasag/feleled-a-szazeves-magyar-
fuggonymarka-396866 
  
Ismét felépítené az egykori 60 tagú Gardénia márkabolt-hálózatot a magyar 
tulajdonban lévő lakástextilgyártó és -forgalmazó cég, a Rovitex 
  
  
Gazdasági Rádió Online: Újraéleszti a Gardénia márkabolt hálózatát a 
Rovitex 
201. augusztus 29. 
http://gazdasagiradio.hu/cikk/67811/ 
  
A pécsi központú lakástextil nagykereskedelmi cég megvásárolta a néhány 
éve felszámolt függönygyár márkanevét, és a hozzá kapcsolódó jogokat. Így 
a tervek szerint hamarosan elindulhat a gyártás és az export is. 
  
  
Divatmarketing.hu: Évszázados magyar márkát éleszt fel a Rovitex Homedeco 
2011. augusztus 29. 
http://divatmarketing.hu/ami-az-ujsagbol-kimarad 
  
2011 szeptemberétől újra kapható a korábban népszerű magyar függöny, a 
Gardénia. Az idén 100 éves márka Magyarország egyik legjelentősebb 
lakástextil gyártó és forgalmazó cége, a Rovitex Homedeco Group 
érdekeltségébe került. A megújult Gardénia első kollekcióját augusztusi 
szakkiállításukon mutatják be, az első megújult márkaüzlet, az Erma Lakástextil 
Szalon pedig már várja vásárlóit. 
  
  
Pécsi Stop.hu: Vannak még sikertörténetek 
2011. augusztus 31. 
http://pecsistop.hu/articles/article.php?id=928167 
  
Romeisz Norbert, a Rovitex Hungária Kft. alapítója szakmájának egyik 
legsikeresebb embere. Nemrég vásárolta meg például a presztízsmárkának 
számító 100 éves magyar függönymárkát, a Gardéniát, és annak 
újjáélesztésével viszi tovább a nagy nevet. 
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Art Interior Blog: Jubileumi kollekció a megújuló Gardéniánál 
2011. szeptember 7. 
http://artinterior.blog.hu/2011/09/06/jubileumi_kollekcio_a_megujulo_gardeni
anal 
  
Jó hír azoknak, akik a lakberendezés terén is a hazai termékeket keresik, hogy 
a 100 éves múltra visszatekintő, nagyanyáink által is jól ismert függönymárkát, 
a Gardéniát megvásárolta a Rovitex Homedeco Group azzal a céllal, hogy a 
patinás név fennmaradjon a piacon. Ez alkalomból új kollekcióval ünneplik a 
kerek évfordulót, melyet Jaksity Kata modell, műsorvezető mutatott be a 
szakmai közönségnek és a sajtónak. A kínálatban a legújabb európai 
trendeknek megfelelő szín- és mintavilág mellett a klasszikus vonalak is helyet 
kaptak. 
  
 


