Ahol öröm vásárolni: Kabiri Szőnyegház
Jamal Abdul Naser, a Kabiri Szőnyegház igazgatója
sokat van úton, tárgyal, dolgozik, de szívesen fogadja a vevőket üzletében, Buda szívében, a Krisztina
körúton, ahol gazdag árukínála"al, teával, kávéval
várja az új és a visszatérő vásárlókat. Kiválóan beszél
magyarul, könnyen szót ért a betérő érdeklődőkkel.
„1985-ben érkeztem Magyarországra Afganisztánból,
ﬁatal ösztöndíjasként. Egy évig a nyelvet tanultuk, majd
a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolára kerültem, ahol
1990-ben mérnöki diplomát szereztem. Ma is hálás vagyok tanáraimnak, parancsnokaimnak, akik rendre és fegyelemre taníto$ak, így a civil életben is meg tudom állni
a helyem” – mondja.
Pedig egy egészen más világból, más kultúrából
érkeze" hozzánk, ahol a szőnyeg a mindennapi élet
szerves része, ahogy ő fogalmazo$, szőnyegen alszanak,
esznek, imádkoznak, a szőnyeg díszíti a teret, amelyben
mozognak, élnek, lehet asztalterítő is, öltözék, bármi, amire
alkalmas. Kitűnő eredménnyel végezte el a főiskolát,
mégis sokak tanácsára úgy döntö", nem tér vissza a
közben háború dúlta Afganisztánba. Azonnal dolgozni kezde" és persze a szívéhez legközelebb álló
területen, a szőnyegkereskedelemben. Meg is alakíto"a egyéni vállalkozóként 1995-ben a Kabiri K$-t.
„Kabir apám neve, azt jelenti magyarul, hogy Nagy.
A szőnyeg szeretetét o$honról, Kelet-Afganisztánból
hoztam magammal, ahol 1985-ig tíz testvéremmel éltem.
I$ Budán, kis területen kezdtem a szőnyegek árusítását,
majd későbbi beruházásaink eredményeképpen alakult ki
a mai, 250 négyzetméteres eladótér. Főleg kézi csomózású
szőnyegeket kínálunk, Afganisztánból, Iránból, Pakisztánból, de árusítunk török perzsaszőnyegeket is. Közvetlen
beszerzési forrásunk biztosítja vevőink számára a legjobb
árfekvést. A Kabiri Szőnyegházba látogatók igényeinek
igyekszünk maximálisan megfelelni. Hiszen nem csupán
a szőnyegeket árusítjuk, hanem egyéb szolgáltatásokkal
is várjuk vevőinket: a restaurálás, a javítás, a tisztítás,
a megunt szőnyegek csere lehetősége melle$ a díjmentes
házhozszállítást és o$honi kipróbálást is biztosítjuk.”
Tapasztalata szerint a magyarok szeretik a szép
szőnyegeket és megbecsülik a kézzel készült munkákat, az egyedi termékeket. Hiszen i" a több ezer
kézi csomózású szőnyeg közö" nincs két teljesen
egyforma. A legkülönbözőbbek: a csomózás szerint
a gördesz-csomózású török vagy a szenné csomózású, aszimmetrikus iráni perzsa szőnyegek. Az afgán
szőnyegek csomózására a gördesz, színvilágára a vörös és bíbor színek, mintáira a geometrikus formák
a jellemzőek. Az iráni indás szőnyegek pasztell színűek. Anyaguk szerint a legértékesebbek az arany
és ezüst szállal készíte"ek, de ma is elérhetők, közkedveltek és megvásárolhatók a gyönyörű selyem
szőnyegek. Népszerűek a szintén kézi csomózású
gyapjú szőnyegek, melyeket a Kabiri Szőnyegház
is nagy választékban kínál vásárlóinak. És az árak?

Jamal Abdul Naser ügyvezető igazgató kedvenc szőnyegei között

Nagyon változatosak, tapasztalataim szerint minden
vevő megtalálja a számára megfelelőt. A kézi csomózású afgán szőnyeg négyzetméterenként 10-100 000
forint közö" mozog.
„A magyar vásárlók egyre többen lesznek, válság ide
vagy oda, mert előnyben részesítik az egyedit, a kézi
csomózásút, a szépet, a sablonos gyári késztermékekkel
szemben. A középkategóriás árfekvésű termékeknek van
igazán keletjük. Vásárlóinknak mintegy húsz százaléka
ﬁatal, negyven-negyven százaléka középkorú vagy nyugdíjas” – magyarázza az igazgató „Hozzájárul ehhez az
is, hogy jó helyen található az üzletünk, Buda szívében, a
Széll Kálmán tértől alig 60 méterre. Most éppen hosszú
útra készülök, Afganisztánba, ahol évente egyszer beszerzési körúton járok és meglátogatom szüleimet is.”
Jamal Abdul Naser lengyel feleségével már nálunk vert gyökeret, időközben magyar állampolgárrá vált és megszere"e a magyarokat. Három gyermekük magyarul és lengyelül beszél. A legidősebb,
Dávid, szeptembertől jár majd iskolába.
Bevallo"a, természetesen vannak kedvenc szőnyegei, de azoktól is szívesen megválik egy vevő
kedvéért, például legutóbb egy tabrízi iráni szőnyeg
került a Balatonhoz, ahol egy szép lakást ékesít. Szívesen adta, bár az egyik kedvence volt… Hamarosan megújuló kínála$al várja vevőit a Kabiri Szőnyegház,
amikor az igazgató visszatér
éves beszerző útjáról. Addig
is kedvezőbbnél-kedvezőbb
akciókkal, kedvezményekkel
várja az érdeklődő vásárlókat
Budapesten, a XII. kerületi
Krisztina körút 11-ben.
-mayerBajtai László felvételei

(Színes képösszeállításunk
a hátsó borítón látható!)
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