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ÜDVÖZÖLJÜK AZ IDŐTÁLLÓ DESIGN 

ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VILÁGÁBAN.

BALLOON lámpa

LÁMPÁK



VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA - lámpák az otthonunkban
A fény nem véletlenül a dán hygge egyik központi eleme – alapjaiban befolyásolja az 
otthonunk hangulatát, és ezzel a közérzetünket is. Ahhoz, hogy meghitt, otthonos 
hangulatot teremtsünk, meg kell találnunk a személyiségünkhöz leginkább illő 
fényforrást. A mennyezeti lámpa, vagy csillár világítás szempontjából az abszolút 
központi elem. Az állólámpa és a fali lámpa már mindkét funkciónak eleget tesz: 
használhatjuk őket egy sötétebb sarok,vagy fal bevilágításához, de olvasólámpaként 
is funkcionálhatnak. Az asztali lámpákat használhatjuk munkához, de kiegészítő 
világításnak is.

TORRANO függőlámpa

RAY lámpák

GRAPE függőlámpa BALL függőlámpa MAIKO függőlámpa

ATOM lámpák



TORRANO függőlámpa LEAVES lámpák

RAY lámpák

MAIKO függőlámpa

CAMPA lámpák



RISE fali lámpaLUDO fali lámpa

ARHUS lámpák

BALI függőlámpa

ASTORIA fali lámpa DROPS METAL függőlámpa DROPS függőlámpa



RISE fali lámpa

DROPS függőlámpa

DESIGN LÁMPÁK - a természetes ragyogásért

A bejárati ajtó felett, vagy a mennyezetre szerelve lágy fényű, de inkább hidegebb fényforrást használjunk. Az 
előszobában viszonylag erős, felülről érkező, akár több pontból világító, közepesen meleg fényre van szükség. 
A nappaliban a központi világítást hangulatvilágítással, illetve a szoba bizonyos részein elhelyezett funkcionális 
fényforrásokkal érdemes kiegészíteni.

A hálószobában a szoba közepén javasolt egy központi fényforrást elhelyezni, amely szórt, közepesen erős 
fénnyel árasztja el a teret. Annak érdekében, hogy ne vakítson az olvasólámpa, javasolt az oldalra világító, 
állítható, vagy pedig erősen tompító hatású lámpabúrák használata. Ideális, ha a fény az ágyban fekvők kényelme 
érdekében a mennyezet irányába világít.

A funkcionalitás mellett fontos, hogy a lámpákat úgy válogassuk össze, hogy azok egymást kiegészítve, jól 
harmonizáljanak a szoba színeivel, a bútorok stílusával és természetesen egymással is.

Sok esetben a fényerő és a színhőmérséklet szabályozható. Ez praktikus és kényelmes megoldás.

ORB lámpacsalád
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DESIGN BÚTOR ÓBUDÁN
Fedezze fel Budapest egyik legkülönlegesebb bemutatótermét! 

Bútorok loft környezetben a fenntarthatóság jegyében.

Ez a történet 2017-ben kezdődött. Akkor döntöttünk úgy, hogy a belsőépítészet 
és design szenvedélyes rajongóiként nem egyszerűen egy új üzletet nyitunk, 
bútorokat árulunk, hanem eredeti, nemzetközi mércével mérve is elsőrangú, 
harmonikus belső tereket alkotunk. Olyanokat, amelyek tükrözik a bennük 
élők, az azokat használók személyiségét. Legyen szó akár lakásról, nyaralóról, 
munkahelyről, vagy bármilyen közösségi térről. 

Csapatunkkal fáradhatatlanul dolgozunk folyamatainkon, alakítjuk 
termékportfóliónkat, bővítjük gyártóink körét, követjük a trendeket, fejlesztjük 
szakmai és empatikus képességeinket, miközben egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetünk a környezettudatosságra. Azoknak, akik minket választanak, ezek a 
törekvések ugyanúgy fontosak és értéket jelentenek. 

Egy utazásra invitáljuk tehát Önt a design világába. Szeretnénk, ha nemcsak a 
termékeink nyernék el tetszésüket, de a velünk történő együttműködés minden 
perce is valódi élménnyé válna!


