
Legyen szó parányi stúdióLakásróL, vagy többszintes csaLádi házróL, 
a kikapcsoLódás, szórakozás, társasági éLet központja ugyanaz:  
a nappaLi. aLapdarabjának, a kanapénak kiemeLt figyeLmet szenteL-
tünk, de nem feLedkeztünk meg a hanguLatunkra ható LakástextíLiá-
róL, fényforrásokróL, padLóburkoLatokróL sem.

a nappal i
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BoConcept, Como kanapé

bútorok, burkolatok és kiegészítõk



43a mi otthonunk

Miért ne lehetne a kanapénak is egyénisége? Ez lebegett a Rolf Benz szeme elôtt az Ego sorozat tervezésekor. Sarokgarnitúránkat elkép-
zeléseinknek, kényelmi elvárásainknak, testméretünknek megfelelôen állíthatjuk össze. Mi magunk határozhatjuk meg a keménységét, 
ülésmélységét, a láb- és háttámla magasságát. Ár: 947 000 Ft-tól  www.humadesign.hu A Kanizsa Trend dizájnmûhelyének tekintélyes 
tömegû Shadow kanapéját kecses karfája és elegáns króm lábai teszik légiessé. A különbözô huzatú háttámlák adják e jól sikerült modell 
teljességét. Ár: 499 751 Ft-tól  www.andante.hu A Rio modellje az ergonómia és az esztétika együttes megjelenésének szép példája. 
Többféle karfából és lábból választhatunk, az ülôfelület megosztása, a háttámla magassága igényeink szerint variálható. A henger alakú 
fejtámasz, a dönthetô karfa a legmagasabb komfortigényeket is kielégíti. Ár: 348 000 Ft-tól  www.riodesign.hu A modern formavezetés és 
a természetes anyagok felhasználása remekül érvényesül a vízi jácintból készült Ixia sarokkanapén. Ár: 490 000 Ft www.exoticland.hu

Modern sarokkanapék
A Hülsta now! sit 19-es kollekciója igazi dizájnbútor, igényes karfaillesztéssel, filigrán lábakkal és rendkívüli színválasztékkal. Akárcsak 
az összes now! sit ülôgarnitúránál, ennél a típusnál is rengeteg szövet- és bôrbevonat közül választhatunk. Ár: 362 000 Ft-tól www.
humadesign.hu A hófehér Gioia karfái a kanapé széles, nagyméretû ülôfelületének meghosszabbított érzetét keltik, a kecses drótlábak a 
légiességet hangsúlyozzák, a bútor ezáltal mintegy a föld felett lebeg. Mint az Andante designwerk összes darabját, ezt is magas minôség, 
kiváló matériák és a szerelvények igényes kialakítása jellemzi. Ár. 322 393 Ft-tól www.andante.hu A markáns formákat és kontrasztot 
kedvelôknek készült a fekete-fehér Sinia Zeus kanapé. Ár: 397 900 Ft (szövet kárpittal) www.llbutor.hu Az Individi 2 kanapé egyszerû, 
letisztult, már-már puritán formája révén nyeri el karakterét. A modulok egyéni igényeink szerint kombinálhatók. Az extra ülôfelület és 
kényelem érdekében választhatunk sezlon elemet, vagy kiszélesedô pihenôrészt is a kanapéhoz. Ár: 260 500 Ft-tól www.boconcept.hu

egyenes vonalú dizájn



45a mi otthonunk

nappali  harMónia
Ne zsúfoljuk tele, a kevesebb néha több elvén néhány jól megválasztott, egyedi 
stílusú bútorral rendezzük be a nappalit. A teljes összhang kedvéért válasszunk 

a bútor kárpitjával színben és mintában megegyezô, harmonizáló tapétát.
A KA International minden tapétája tûzálló réteggel készül és tisztítható, 

így otthoni, irodai és szállodai falak dekorálására is alkalmas.

Sok-sok kellemetlen perctôl kíméljük meg magunkat, ha kárpitozott 
bútorainknak foltvédô és/vagy tûzvédô rétege van. A kezelési eljárás ugyanis 

megóvja a szövetet a szennyezôdésektôl, foltoktól, egyben megkönnyíti 
a tisztítást, és hosszú idôn keresztül megôrzi a szövetek szépségét.

 
Kreativitásunknak engedve a szövetekbôl lámpaernyôt, párnát, ülôpárnát, 
padlópárnát, ágytakarót is készíthetünk. A harmonikusan összeválogatott 

kiegészítôkkel tökéletesen személyiségünkre szabhatjuk otthonunk „ruháját”.

A KA International bútoraihoz kedvünk szerint megválaszthatjuk a szövetet. 
Sôt, hogy könnyebben el tudjuk képzelni, hogyan mutat majd a szobában, 

a vállalat nemzetközi weboldalán lévô virtuális dekorációs program 
segítségével megnézhetjük a bútorokat a kiválasztott anyaggal. 

(www.ka-international.com – Virtual Decorator)

Kényelmes, és a végeredmény is hibátlan lesz, ha helyszíni felmérést 
követõen készíttetjük el a függönyöket, párnákat, ágytakarót, asztalterítôket, 

római rolókat. A megkopott bútordarabokat ne húrcoljuk le a pincébe, 
hisz szakavatott kezek között, újrakárpitozva, restaurálva új életre kelnek.

www.kainternational.hu

A Rio kanapé élénk színével, játékos formájával válhat a fiatalos nappalik hangsúlyos elemévé. Textil, textilbôr, bôr, vagy novalife 
bevonattal, 2-3-személyes változatban is rendelhetô. Ár: 348 000 Ft www.riodesign.hu A BoConcept Como termékcsaládja jellegzetes 
formáival egészen futurisztikus. Nyers megjelenése ellenére a sezlon kifinomult hatást kelt. Huzata amorf darabokból áll össze, a varrás 
során keletkezô öltéseket a hölgyek testhezálló ruhái inspirálták. Ár: 293 400 Ft-tól www.boconcept.hu Az elegáns dizájnt képviselô 
Tamarisk Claudius kanapét süppedôs, szinte hullámzó ülôfelület, kecses lábak és madártollal töltött párnák teszik klasszikussá. A hatfé-
le szélességben rendelhetô szófa ügyesen megválasztott huzattal kontrasztos darabja lehet a modern enteriôrnek is. Ár: 468 000 Ft-tól 
www.empir.hu A Machalke Ritz fantázianevû kanapéja maga a bôrbe bújtatott csábítás. Óriási mérete, nagyszerû formája, különleges 
kategóriát képviselô bôrkárpitja a tiszta luxust képviseli.  Ár: 731 000 Ft-tól www.humadesign.hu

rendhagyó forMa, klasszikus luxus
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A szônyeget színe és struktúrája hangsúlyos elemmé teszi, bárhol is terít-
sük le. Elválaszt és összeköt bútorcsoportokat, elegendô, ha az adott 
funkció bútorai kényelmesen elférnek rajta. A Shaggy a la carte hosszú 
szálú szônyeg kilencféle színben létezik. www.diego.hu Meghökkentô 
eredetiségével új értéket ad a padló matériájának – ezzel érdemelte 
ki a Parador Laminate Edition 1-es sorozat a német AIT építészeti 
magazin díját. Az építészekbôl álló független bizottság egybehangzó 
döntéseként kapta meg a hannoveri Domotex kiállítás innovációs díját 
a termékcsalád. A különlegesen szép melegburkolat a tér meghatá-
rozó „bútordarabja” – tartja a Paradort képviselô Eventus-Trade Kft.  
www.paradoronline.hu A fehér kanapéval szép kontrasztot alkotó 
Bolíviai moradillo laminált padló színvilága, karaktere megadja az alap-
hangulatot. Kitûnô kopásállóságának hála „túlnyúlhat” a nappalin, az 
étkezôben is lefektethetô. Az Eden-Seagrass Spirit élénk kiegészítôkkel 
és minimál stílusú berendezéssel egyaránt összehangolható. Könnyen 
tisztán tarthatjuk, nem látszik rajta a szösz, a por. www.ibdstudio.hu

Szõnyeg,  melegburkol atok

Aki vonzódik a szép, értékálló tárgyakhoz és a bennük fellelhetõ szelle-
mi tõkéhez, a Lingel bútorait biztosan kedveli. A Nobilis bútorcsaládhoz 
klasszikus stílusú fülesfotel és faragott lerakóasztal tartozik. A fotel bükk- 
vagy cseresznyefából készül, rézveret és fafaragás díszíti. Kárpitját tet-
szés szerint megválaszthatjuk. www.lingel.hu A nappali általános fényét 
adó mennyezeti lámpák mellett gondoljunk a helyi megvilágításra és  
a hangulatfényekre is. Elõbbi szerepét a kellemesen „tompa” fényû asz-
tali lámpák, utóbbit pedig a falikarok tölthetik be. aita@interware.hu  
A nappali meghatározó darabja a kanapé, a kényelmes fotel, állniuk 
kell a mindennapos igénybevételt. Érdemes hát olyan bútorszövetet 
választanunk, amely szennytaszító és égéskésleltetõ kikészítést kapott. 
www.aste.hu A Barrisol feszített fólia nem csupán a nagyszabású 
közösségi terekben jelent újszerû látványt, hanem a lakások dísze is 
lehet, elérhetô áron. Készíthetünk világító felületeket – például meny-
nyezetet, mint képünkön – érdekes burkolatokat, dekorációs felülete-
ket. A fantázia szabadon szárnyalhat. www.barrisol.hu

FüleSFotel, FényForráSok, bútorSzövet


