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Régen csak fôztünk itt. késôbb máR itt is ettünk, 
ma pedig gyakRan nappalink Része. Így fontos, 
hogy látványos, divatos, és nem utolsó soR-
ban pRaktikus legyen. minden elemében.  

KONYHA ÉS ÉTKEZÕ

Összeállította: Visnyei Renáta

Az Electrolux új beépíthetõ konyhai készülékeit a letisztult formák 
és a modern színösszeállítások jellemzik. A készülékeken vízszinte-
sen végigfutó fénycsík harmóniát és eleganciát ad a konyhának.
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1. Az Art Mirror Konyhastúdió az angol manufaktúrák nyomában készíti egyénre szabott bútorait. A képen látható, angol mintára 
készített egyedi rusztikus konyhabútor ergonomikus fõzõfelülettel és kiegészítõ konyhaszigettel csábítja használatra tulajdonosát.  
2. Az angol romantikus stílusjegyek, a porcelán mosogató, az osztott üvegvitrin, háttérben az olívazöld falszín mind a vidékies ott-
hon hangulatát idézik. www.artmirror.hu 3. A Hacienda Lakásstúdió Snaidero Certosa konyhabútora híd a múlt hangulata és a jelen 
funkcionalitása között. Ideális választás mindazoknak, akik egyszerre keresnek elegáns és otthonos megoldást. www.hacienda.hu  
4. A Filia-Bona Kft. által forgalmazott Romantica konyhabútor a Febal konyhabútorgyár egyik legszebb, klasszikus hangulatot képviselõ 
modellje. Az ajtólapok fehér lakkozott nyírfa, illetve sötét tölgyfa változatban készülnek, matt vagy fényes fémgombfogantyúkkal.  
A profido pult széle rusztikusan megmunkált, illeszkedik a bútor stílusához. www.filiabona.hu

KlAssZiKus KONYHABÚTOR
1. A Nobilia Woodline Olive konyhájának egyediségét a sötétbarna magasfényû, valamint a világos frontok kontrasztja adja. A modern 
konyhabútor több mint háromezerféle elembõl tervezhetõ. 2. A Nobilia Xeno Anthrazit konyhájánál az ultra-magasfényû antracitszürke 
és a juharfautánzat csodás összhangja adja a bútor elegáns és modern összhatását. www.nobiliakonyhastudio.hu, www.nobilia.com  
3. Igazán minimalista az olasz BIEFBI cég tervezõinek alkotása. A CAPRI konyhabútor karakterét az ajtó extra vastagsága határozza meg. 
A tömör fa kellemes érintése, a magasfényû tükrözõdõ színek, a nemesacél felületek króm hatásának megjelenése a modern eleganciát 
hozzák otthonunkba. Itthon is hamarosan bemutatkoznak a BIEFBI konyhák. www.biefbi.com, magyarországi képviselet: www.tertervezo.hu 
4. A cseh Hanák Bútorgyár exkluzív termékeivel hiánytalanul kielégíti ügyfelei igényeit. A magasfényû narancssárga és sötét wenge  
kombinációja egyéniséget tükrözõ összeállítás. A merész színeket tökéletesen egészíti ki a fehér üveg munkalap. www.hanak-konyha.hu

mOdERN KONYHABÚTOR
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1. A klasszikus külsõ modern konyhatechnikát rejt. Az olasz konyhabútor így adózik a mai kor emberének és a régi idõk hangulatának.  
2. A Konyhaplus a dizájn iránt elkötelezett, high tech konyhabútorokban is otthon van. Ami fontos: a stílustól független, kedvezõ árfekvés. 
www.konyhaplus.hu 3. A Naturo-Kork Kft. forgalmazza az új, speciális, lenolajból, fenyõgyantából, mészkõbõl, parafalisztbõl, földfestékbõl 
és juta hordozóanyagból készült, felületkezeléssel ellátott szalagparkettákat. Nagy kopásállóságuk és strapabírásuk miatt alkalmasak kony-
hák és étkezõk burkolására. Hõ- és hangszigetelõk, vízállók, csúszásmentesek, könnyen tisztíthatók, nem tartalmaznak egészségre és kör-
nyezetre káros anyagokat. Pattintással könnyen és gyorsan lerakhatók. www.naturo-kork.hu 4. Nálunk a konyha esetenként egy klasszikus 
tömörfa bútor; egy praktikus, jól funkcionáló egység; látványos dizájnelem; minimál, de csak stílusában, mert mindent tartalmaz, ami egy 
profeszszionális konyhában kell: csúcsminõségû beépített gépeket, precíz mûködésû fiókokat, kihúzható szerelvényeket, amelyek megköny- 
nyítik a tárolást, és elrejtik a konyhai készülékeket az avatatlan szem elõl, elõtérbe helyezve a bútor letisztult szépségét. www.nightnday.hu

KONYHABÚTOR, BuRKOlAT
1. A Franke nemesacélból és a speciális Fragranit DuraKleen fantázianevû anyagból készült termékei egyaránt jól tisztíthatók, ellen-
állók, ergonomikus formatervezésüknek köszönhetõen rendkívül jól használhatók. 2. Az Aktív Konyha komfortmedencével és konyhai 
hulladékgyûjtõvel felszerelt, sokoldalú mosogatórendszer elemeit összeválogathatjuk. Mosogatáshoz, étel-elõkészítéshez és hulladékke-
zeléshez kínál új megoldást. www.foresteu.com, www.franke.hu 3. A mai kor csúcstechnológiáját képviselõ, strapabíró Silgranit anyagból 
készülõ mosogatótálakat tízféle színváltozatban kínálja a Blanco. Termékeit a legextrémebb körülmények között tesztelik, hogy megfelel-
jenek a gyártó egyedülállóan szigorú minõségi követelményeinek. www.mosogato.hu 4. Az Elleci Fox 360 gránit mosogatótálca stílusos 
kiegészítõje a konyhának. A nagymedencés mosogató megkönnyíti a nagyobb konyhai edények tisztítását. A kis terek vagy sarokelemek 
optimális kihasználását  kiegészítõk, rozsdamentes csepegtetõ, kombinált fa vágódeszka segíti. www.technovie.hu
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1. A Whirlpool legújabb side by side hûtõszekrénye 
beépített kávéfõzõjével speciális élményt kínál.  
A kávépárnákkal mûködõ, filteres kávét készítõ 
berendezés külön vízadagolóval rendelkezik, 
és egy család napi kávéfogyasztását könnye-
dén kielégíti. A 6. érzék funkció az optimális 
hõmérsékleten történõ hûtést, az antibakte-
riális szûrõ és a Total No Frost technológiá-
nak köszönhetõ teljesen jegesedésmentes felü-
let pedig a kényelmes használatot biztosítja.  
www.whirlpool.hu 2. A hûtõszekrényre sokáig 
csak funkcionalitása miatt volt szükség a kony-
hában. Az LG viszont úgy gondolta, ideje szemet 
gyönyörködtetõ formát és színt adni neki. A 
Swarovski köves, virágmintázatú, borvörös színû 
hûtõszekrény ezentúl kényelmi funkciókat is kínál: 
minibárt, ajtóba épített jégkockakészítõt, egyedi 
légkeringetést, zöld ionos ajtóhûtõ rendszert, 
LCD-kijelzõt. www.lg.hu 3. A Hotpoint-Ariston új, 
négyajtós hûtõszekrénye, a Quadrio elnyerte a 
2009-es év Terméke Díjat a háztartási nagygép 
kategóriában. A Quadrio hûtõben a különleges 
külsõ, a technológiai újítás és a környezettuda-
tosság egyszerre jelenik meg. Kiemelendõk a 
hûtõgép rugalmas tulajdonságai: a két, egymás-
tól függetlenül nyitható ajtó és a két független 
fagyasztórész. Ezek a termék ökohatékonyságát 
hivatottak hangsúlyozni, azt, hogy sokkal racio-
nálisabban helyezhetjük el és hûthetjük benne  
az ételeket. www.hotpoint-ariston.hu

sidE BY sidE HûTÕ
31. A Hülsta ET1300-as étkezõasztala erõteljes karaktert mutat. Védjegye a trapéz alakú lábszerkezet és a rajta fekvõ, átlagosnál 

vastagabb, barázdált asztallap, amely körbefutó keret hiányában mintha lebegne a tartószerkezet felett. www.humadesign.hu  
2. A BoConcept Occa étkezõasztala dió furnérozott lapjával és lakkozott, csiszolt acél lábával rendhagyó megjelenésû. Bõvíthetõsége 
miatt praktikus nagy társasági életet élõ családok számára is. www.boconcept.hu 3. A 2008-as Milánói Bútorszakvásáron az egyik legna-
gyobb világsikerként debütált a Flux konyhabútorcsalád, amelynek mutatós darabja a képen látható dizájn étkezõasztal. Rozsdamentes 
acél lábbal és két darab, több színben rendelhetõ Quarz öntött gránit asztallappal készül. A modellt az esztétikára, minõségre és  
a környezetükre kiváltképp igényeseknek ajánljuk. www.miror.hu, www.scavolini.com
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