




Mit is jelent?

Szinta egy   ősmagyar női név az 
Árpád-korból, melynek jelentése  
SZÉPSÉG, SZÉP MEGJELENÉS. 
Ebben  minden benne van, amit ezek 
a párnák adhatnak. 

A márka célja, hogy abból a parányi 
kis darabból, ami megmaradt az ősi 
történelmünkből, becsempésszen 
a mai modern lakberendezés elemi 
közé. 
Mert micsoda szépség valamit  
továbbvinni a régmúlt időkből, áte-
melni valamit a gyökereinkből a mai, 
modern kori otthonainkba.



Címsor1





E z ü s t  v e r e t

A veret tulajdonosa a 10. században egy 50-60 
körüli nő lehett.

A négyzetalakú veretek a női ruházat szegélyét 
középen két sorban a díszítették, a ruha V 
nyakú kivágását pedig a rombusz alakú veretek 
ékesítették. Általában aranyozott ezüstből 
készültek.



M í t i k u s á l l a t

Egy módosabb nagycsaládhoz tartozhatott az a 
középkorú hölgy, aki ezt hordta.

1962-ben egy homokbányában találták ezt a 
kivételes részletességgel kidolgozott 10 századi 
aranyozott ezüst lemezes hajfonatkorongpárt. 
Az ehhez hasonló állatmotívumok elsősorban a 
nők által használt tárgyakon figyelhető meg.















E Z ÜS T  CS É SZ E

A szlovákiai Zemplénben feltárt sírban 
találták a csészét 1959-ben.  
Régészeti szenzációnak számított, mert első  
felvetések szerint fejedelmi sírnak gondolták, sőt  
Álmos vezér sírjának hitték.
Ez az ezüst aranyozott csésze nagyon  
kivételes lelet és hasonlót máig nem találtak.  
Többek között, emiatt is gondolták, hogy  
fejedelmi sírra bukkantak.



PÁLMACSokoR - HAJfoNATkoRoNG

Dunaszekcső határában talták ezt a 10. századi 
hajfonatkorongot.

A hajfonatkorongot elsősorban nők, lányok 
és kislányok hordák, de a férfi sírokba is  
előfordul, igaz kisebb számban. Ez a jelkép 
bizonyos források szerint a női pólus teremtő 
erejét hangsúlyozta ki.





Az ötlet

Sokan megkérdezik, hogy honnan jött az ötlet és miért pont 
ezeket  a motívumok választottam. 
A lakberendezés tini korom óta nagyon mozgatja a 
fantáziám, de a párnákkal még régebbi a kapcsolatom,  
kislány korom óta rengeteg párnát gyűjtöttem össze. 
Szerettem volna, ezen a vonalon maradni, így jött az ötlet, 
hogy a jövőben a lakástexilekkel, lakberendezéssel akarok 
foglalkozni. 
Egyre több helyen szembesültem azonban, hogy sok más 
kultúrában beépítik a modern lakberendezésbe az ősi 
hagyományokat, motívumokat (pl. a keleti művészet, feng 
shui, afrikai motívumokat, ausztrál fa kiegészítők). Én is 
szerettem volna valamit, ami igazán “magyar”, amivel az 
otthonokba tudok csempészni az ősi hagyományainkból 
egy kis darabot. 
Ezért célommá vált, hogy a párnáim vásárlói otthonába jut-
tassam az ősi kultúránkat és a szépséget.



+36306262825

szintadesign@gmail.com

www.szintadesign.hu

@szintadesign

@szintadesign


