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zajnu, až po konečnú úpravu, prebieha vo vlastných manufaktúrach v Nepále. Zákazník si však môže vzor vybrať, nie je
nič zvláštne, ak si želá do klasických alebo jeho inovatívnych
obrazcov zakomponovať svoje meno, podpis alebo napríklad
aj symbol lásky,“ hovorí majiteľ. „Koberce sú ručne viazané,
najexkluzívnejšie bývaju tie, ktoré sú viazané hodváb na hodvábe, ale najunikátnejšie, a teda aj najdrahšie sú perzské
koberce, ktorých vzory sa aj dnes dedia v Iráne z pokolenia
na pokolonie. V Iráne sa koberce viažu v domácom prostredí, manufaktúry neexistujú a ich drahocennosť spočíva nielen
v tom, že je len málo ľudí, ktorí poznajú tajomstvo vzorov, ale
aj v špeciálnej ovčej vlne. Vlna z oviec, ktoré majú pastviny
vo vyššie položených oblastiach, má vysoký obsah prírodného tuku. Koberce okrem pastvy pre oči sú neuveriteľne hebké
a vďaka tuku aj odolnejšie voči špine, ktorá sa na ne neprisaje,“ prezrádza pán Schmidt. „V predajni však máme aj celkom
bežné koberce zo strižnej vlny, jemné z kašmíru – kašmírska
vlna sa získava česaním kašmírskych oviec na konci zimy –
a dokonca, čo je úplná novinka, aj ekologické koberce z juty,
konopných, žihľavových, ľanových a bananových vlákien.

Krása
kobercov
Pre niekoho sú koberce
spojené s teplom domova, pre niekoho
znamenajú iba praktickú vec.

OPOTREBOVANIE KOBERCOV
Každý koberec a je jedno, či je z vlny, hodvábu, kašmíru alebo
z vlákien, by mal dýchať. Je dôležité ho otáčať, aby sa zamedzilo jednostrannému opotrebovaniu,“ hovorí majiteľ, ktorý
tvrdí, že by bolo sebecké starať sa iba o produkty, ale nie o vzácnych ľudí, ktorí ich vedia vyrobiť. „S manželkou sme sa zamerali v Indii aj na charitu. Financujeme niekoľko škôl našich zamestnancov a investujeme do vzdelania. Nepál, kde mám obchodného priateľa a partnera, kde žijú mne blízki ľudia, je
totiž so svojím najvyšším pohorím pre mňa doteraz zázrak
a to, čo ma od detstva fascinuje, chcem prinášať aj ostatným
ľuďom. Zo strechy sveta kladiem koberce k ich nohám...“

A

le pre mňa sú celým mojim svetom,“ hovorí majiteľ spoločnosti Sky Carpet Slovakia Wolfram
Schmidt, ktorý je v Bratislave, ako zvykne hovoriť, viac ako v rodnom Nemecku. „V orientálnych kobercoch cítim diaľky, energiu ľudí, ktorí ich vyrábali, mäkkosť dotykov aj nehostinnosť krajín, odkiaľ pochádzajú. Koberce pre mňa znamenajú aj návrat k detstvu, lebo
môj otec mohol byť pokojne kobercový kráľ...“ „V roku 1962
totiž uspešný nemecký obchodník Fridrich Schmidt založil
v rodnom Linkenbachu obchod s kobercami, kvalitnými látkami zo zámoria, doplnkami a parketami. „Mňa najviac zaujala
mäkkosť kobercov. Mali ste pocit, že kráčate ako po oblohe,
aj preto som neskôr založil spoločnosť Sky Carpeta spoločne
s mojím budúcim obchodným partnerom, ktorý začiatkom
osemdesiatych rokov prišiel na skusy do otcovej ﬁrmy z Nepálu, som sa rozhodol venovať len obchodu s kobercami.“
Zdá sa, že syn bol ešte úspešnejší ako otec. Kobercové impérium vytvorili v roku 1989 dvaja muži na opačných koncoch
sveta. Wolfram Schmidt v Nemecku v spoločnosti ziebart&bodengmbh+co.kg a Ram Gopal Ghimire v spoločnosti R. P.
Carpet Industries v Káthmandu. Už niekoľko rokov majú predajňu aj v Bratislave, v nábytkovom centre Atrium na Einsteinovej ulici.

OBCHOD NÁBYTKU
V roku 2008 otvoril v Bratislave na Rožňavskej ulici odborník Wolfram Schmidt svoj prvý obchod s kobercami. V júli
2010 sa ﬁrma presťahovala do obchodu s nábytkom Atrium na
Einsteinovej ulici 9. Wolfram Schmidt má viac ako 30-ročné
skúsenosti s podnikaním s kobercami a pravidelne navštevuje
tradičné výrobne krajiny ako je Irán/Perzia, India, Nepál, Pakistan. Spolupracuje s najväčšími výrobcami kobercov. V Káthmandu v Nepále sa v roku 1989 spojil s Ramom Gopalom
a otvorili spolu továreň na výrobu kobercov. Vyrábajú koberce
podľa vlastného dizajnu a tiež podľa špeciﬁkácie zákazníka,
na mieru.

Sky Carpet Slovakia, s. r. o.

VLNA A HODVÁB
Wolfram Schmidt hovorí, že koberce z Nepálu, Iránu alebo Afganistanu obsahujú najkvalitnejšiu strižnú vlnu, korkovú vlnu, hodváb alebo kombináciu vlny s hodvábom. „Celá výroba,
od samostatného vlnového vypracovania, cez vytváranie di-
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Vzory kobercov si môžete vybrať
z množstva obrazcov alebo zakomponovať
do látky akýkoľvek symbol či meno.

Einsteinova ulica 9, Bratislava
+421(0)238 100 801

www.sky-carpet.eu
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