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7+1 LAKBERENDEZÉSI TREND 2022
SZAKÉRTŐI SZEMMEL

A természet felé forduló, sokoldalú, a használhatóságot a kényelemmel ötvöző, egyúttal 
melegséget és otthonosságot árasztó megoldások – a fogyasztói trendeket figyelő 
szakemberek szerint leginkább ezek jellemzik majd idén a lakberendezést.

JEROME kanapé

GONDOLKODJ „ZÖLDBEN”!
A fenntarthatóság és környezettudatosság évek óta az egyik legtöbbet emlegetett 
fogalom. Most már talán azt is ki lehet jelenteni, hogy mind több gyártó és forgalmazó 
számára sem egyszerű marketing-szlogen. Ahogyan változik a fogyasztói szemlélet 
– márpedig a felmérések szerint változik – úgy módosulnak a vállalati attitűdök is. A 
tudatos vásárló számára nem csupán az fontos, hogy miből és hogyan készül a neki 
szánt termék, például az ülőbútor, a kanapé, vagy a fotel, hanem az is, hogy miben és 
miként jut el hozzá. No meg persze az is, hogy mennyire időtálló. A kor, amelyben 
élünk a tartósabb, de egyúttal jó variálható darabokat igényli. A remélhetőleg most 
már valóban lecsengőben lévő pandémia alakított minket. Formálta a szokásainkat és 
megváltoztatta, elmélyítette az otthonunkkal kapcsolatos elvárásainkat is. 

Az anyaghasználat nem csak attól „zöldebb”, hogy erősen 
reprezentáltak a természetes összetevők, például a kő, 
a fa, az üveg, hanem abban is, hogy még határozottabban 
tűnnek fel az újrahasznosított anyagok is.1

MODULÁRIS 
ülőgarnitúrák
A moduláris bútorokkal berendezett terek 
helytakarékosak, kis területen is a tel jesség 
élményét adják, ráadásul igény és funkció szerint 
módosíthatók, bővíthetők, ahogy a család növekszik, 
vagy a helységet használó emberek életkora és 
igényei változnak. Ez időtál lóvá teszi a bútorokat.

HIGH END ülőgarnitúra

VESTA kanapé
LOMI moduláris kanapé • COMO asztal • ORB lámpa
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https://innoconcept.hu/hu/family/jerome-hu/
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2257
https://innoconcept.hu/hu/family/high-end-hu/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/?filter_family=5a-vesta-hu
https://innoconcept.hu/hu/?s=lomi&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/nappali/dohanyzoasztalok/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/vilagitas/?filter_family=3a-orb-hu
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ROLLO kanapéágy

LEVEHETŐ 
HUZATOS 
bútorok
Ezek a bútorok nem csak a t iszt íthatóság, hanem a 
megújíthatóság miatt kerülnek ref lektor fénybe, hiszen a 
fenntar thatóság szempontjából fontos, hogy bútoraink 
hosszabb távon maradjanak lakásunk díszei.

TUKA étkezőszék

ELTON kanapé • MIX asztal • GROVE kaspó

ÚJRAHASZNOSÍTOTT 
anyagok
Akik a fenntar thatósági szempontokat is f igyelembe kívánják venni, 
azoknak az organikus anyagokból (FSC tanusítvánnyal rendelkező 
fa, gyapjú, kő) és az újrahasznosított, i l letve könnyen megújuló 
alapanyagokból készült bútorok jelentik a legjobb választás.

BONNYE ágyneműtartós franciaágy

NORMAN kanapé ACADEMY szék • PEENO asztal SEED étkezőszék
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https://innoconcept.hu/hu/product/puri-hevero/
https://innoconcept.hu/hu/product/rollo-kanapeagy/
https://innoconcept.hu/hu/brand/connubia-hu/?filter_family=tuka-hu
https://innoconcept.hu/hu/?s=elton&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/product/mix-dohanyzoasztal-kozepes/
https://innoconcept.hu/hu/product/grove-kaspo/
https://innoconcept.hu/hu/product/bonnye-franciaagy-valaszthato-agynemutartoval/
https://innoconcept.hu/hu/?s=norman&post_type=product&brand=rigosalotti-hu
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/etkezo/?filter_family=academy-hu&brand=connubia-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/peeno-kerek-etkezoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/product/seed-karpitozott-etkezoszek-fa-labbal/
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SWING szék

NODE bővíthető étkezőasztal 

PEYOTE dohányzóasztal

TERMÉSZETES 
ANYAGOK 
A fenntartható, környezettudatos anyagok, mint például a bambusz 
vagy az újrahasznosított fa, ma már teljesen elterjedt alapanyagok a 
bútorok tervezésekor és egyre hangsúlyosabb a különböző klasszikus 
és tartós ökotextilek használata is : a durvább vászon, a juta, a szőtt 
rattan, a műbőr, a gyapjú vagy krypton. Az FSC-tanusítvánnyal 
rendelkező fa és habszivacs is ide tartozik. 

HELIOS kültéri székek

BÚTOROK 
ZÖLDBEN

A zöld harmonikus szín, amely gyakran a természetet jelképezi 
és amelyről az egészségre, a fiatalságra, a biztonságra és 
a környezetvédelmi tudatosságra asszociálunk. A zöld a 
legkevésbé megterhelő a szemnek, ezért nagyon megnyugtató 
ilyen környezetben lenni. Egy zöld felület harmóniát teremt 
és fáradt szemünk  számára ez a legpihentetőbb szín. 
Egyszerre nyugtató és frissítő hatású, így egyensúlyt teremt. 
A zöld szín mindenfajta térbe illik. Elősegíti a koncentrációt – 
tökéletes pl. egy inspiráló munkasarokhoz a hálószobában.GRACEFUL dohányzóasztal

SOLO relax fotel állítható támlával

NODE asztal és SEED szék

SCANDINAVIA REMIX kanapé • STORY asztal • ORB lámpa
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https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/etkezo/?filter_family=swing-hu
https://innoconcept.hu/hu/family/25-node-hu/
https://innoconcept.hu/hu/family/peyote-hu/
https://innoconcept.hu/hu/product/graceful-dohanyzoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/family/solo-hu/
https://innoconcept.hu/hu/family/25-node-hu/
https://innoconcept.hu/hu/product/seed-karpitozott-etkezoszek-fa-labbal/
https://innoconcept.hu/hu/family/scandinavia-remix/
https://innoconcept.hu/hu/family/story/
http://  
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/vilagitas/?filter_family=3a-orb-hu
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SAGA relax fotel

CLOUD fotel TUKA bárszék

RAY lámpák
SPLITBACK kanapé

A kutatások azt mutatják, hogy a 
természetes színek és az olyan organikus 
formák, mint amilyenek a természetben 
is megtalálhatók, csökkentik a stresszt, 
a vérnyomást és a pulzust, növelik a 
termelékenységet és a kreativitást és 
boldogabbá tesznek bennünket.

Dzsungel ihlette árnyalatok – valamint 
az olíva és a mohazöld – kombinálva 
a természetes fa tónusaival, a 
kiemelkedő erezetű kővel, a bambusz, 
a rattan, a szárított fű, valamint virág- és 
levélmotívumokkal.

COSY moduláris ülőgarnitúra

NAPPALI A KERTBEN, 
KERT A NAPPALIBAN
Az elmúlt két év sokszor kényszerű bezártsága tartósnak tűnő trendet indított 
el. Az egyik kulcsszó a biofília. A természetes és a szó szoros értelmében 
élettel teli belső terek korábban sem mentek ritkaság számba, de a pandémia 
új löketet adott növények otthoni, dekorációs célú felhasználásának. 

A fogyasztói, életstílus-, és terméktervezési trendeket globálisan vizsgáló cég, 
a WGSN szakértője, Lisa White szerint az emberek nem csak a nappalijukat 
vitték ki a szabadba, a teraszra, hanem egyúttal a természetet is az 
otthonukba. Ennek a kétirányú folyamatnak az egyik következménye például 
a kényelmes, a nappaliban megszokott minőségű és megjelenésű, de az 
időjárás viszontagságait is jól tűrő kanapék és fotelek megjelenése a kertben, 
vagy az erkélyen, illetve a zöld környezetet megidéző, változatos növényvilág 
megjelenése a lakásban. Hódít a télikert. Ahol ennek a tér hiánya határt szab, 
ott kis méretű üvegházak foglalják el a nappali egy napos sarkát virágos-indás 
mintájú tapétával, fonott bútorokkal.

2

NORTH ülőgarnitúra
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https://innoconcept.hu/hu/family/a1-saga-hu/
https://innoconcept.hu/hu/family/cloud/
https://innoconcept.hu/hu/family/tuka-hu/
https://innoconcept.hu/hu/family/c6-cosy-hu/
https://www.architecturaldigest.com/story/these-will-be-the-top-design-trends-of-2022-experts-say
https://innoconcept.hu/hu/family/north/
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AKIT fotel

YO! kültéri bárszék

ILLORA függőfotel

NAOS kültéri bútor szett

GONESSE kültéri multufunkciós kanapé szett

BOTANIQUE virágtartóGROVE kaspó

FRIEDMAN polcORLANDO kül- és beltéri moduláris ülőgarnitúraMIDWAY fotel

11

CORD design komód • GRACEFUL íróasztal • PALM irodai szék 

https://innoconcept.hu/hu/product/akit-kerti-fotel/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/egyeb-helyisegek/kerti-butorok/?filter_family=yo-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/illora-kulteri-fuggofotel/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/egyeb-helyisegek/kerti-butorok/?filter_family=naos
https://innoconcept.hu/hu/product/gonesse-kulteri-modularis-kanape/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/kiegeszitok/vazak-viragtartok/
https://innoconcept.hu/hu/product/grove-felakaszthato-kaspo/
https://innoconcept.hu/hu/product/midway-kerti-fotel/
https://innoconcept.hu/hu/product/cord-design-komod/
https://innoconcept.hu/hu/product/graceful-iroasztal-130-cm/
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NOORA kanapé

LEKEREKÍTETT FORMÁK
Soha nem tűntek el, de az elmúlt évtizedben mégis érezhetően háttérbe 
szorultak a gömölyded formák. Ennek most vége: az amerikai dizájner Dennis 
Brackeen szerint az egyenes vonalak, derékszögek, töredezett határú síkok 
mellett előre törnek az íves darabok a lakberendezésben. A trendeket magyarázó 
szakértők szerint a szabályozottságot sugalló szögletes formák helyett a 
szabadság, a természetesség érzetét keltik a görbülő vonalak. Kerek asztalok, 
henger alakú lábak, duci puffok, barátságosan bumfordi fotelek, lekerekített 
könyöklőjű kanapék kelletik magukat idén a bemutatótermekben és a remélhetően 
megtartható kiállításokon. A kényelem mindenek felett – sugározzák a bútorok, 
ezt az érzést pedig csak még egyértelműbbé teszik az organikus sziluettekben 
bővelkedő kiegészítők is.

3

CLOUD design kanapé

TUKA étkezőszékTUKA karosszék és HEY GIO! asztal

BARBIER komód/médiaállvány

ACADEMY szék és COCKTAIL asztal

BUBBLE kanapé és puff

FUUGA fotel és ORB lámpa
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https://www.veranda.com/home-decorators/advice-from-designers/g37991442/interior-design-trends-2022
https://www.veranda.com/home-decorators/advice-from-designers/g37991442/interior-design-trends-2022
https://innoconcept.hu/hu/family/cloud/
https://innoconcept.hu/hu/family/tuka-hu/
https://innoconcept.hu/hu/family/tuka-hu/
https://innoconcept.hu/hu/product/hey-gio-bovitheto-kerek-etkezoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/product/barbier-komod/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/etkezo/?filter_family=academy-hu&brand=connubia-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/cocktail-kerek-asztal/
https://innoconcept.hu/hu/product/bubble-3-szemelyes-kanape/
https://innoconcept.hu/hu/product/fuuga-nesting-fotel/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/vilagitas/?filter_family=3a-orb-hu
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CLOUD kanapé

LOOP étkezőszék GORM forgós fotel

CAMEO bővíthető asztal és AIDA étkezőszék

GLOBE  relax fotel

COZY  étkezőszék

GRACE kanapé

LAKE komód

ADRIA fotel

KALEIDO franciaágy

BALLOON lámpa és ELTON kanapé

https://innoconcept.hu/hu/product/loop-etkezoszek/ 
https://innoconcept.hu/hu/product/gorm-fotel/
https://innoconcept.hu/hu/product/cameo-ovalis-etkezoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/?s=aida&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/relax-fotelek/?filter_family=globe-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/cozy-etkezoszek/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/?filter_family=grace
https://innoconcept.hu/hu/product/adria-fotel/
https://innoconcept.hu/hu/product/kaleido-kerek-agy-matraccal/
https://innoconcept.hu/hu/product/balloon-fuggolampa-nagy/
http:// és 
https://innoconcept.hu/hu/family/elton-hu/
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A HOME OFFICE VELÜNK 
MARAD
Az irodává átlényegült étkező és az ölben tartott laptop ma már a múlté. A 
karantén első sokkja után villámgyors, egymással párhuzamos folyamatok 
indultak meg a lakásokban és az irodákban is. Az otthonokban megjelentek 
a munkára is megfelelő, de a hivatalok szigorú, funkcionalista berendezését 
ezerféleképpen feloldó sarkok. A kisebb méretű városi lakásokban a szükséges 
alapterület híján dolgozószobák nélkül kellett megoldani a munkavégzést, 
valamint a kikapcsolódást egyaránt lehetővé tévő terek egymással harmonizáló 
kialakítását. Hilary Matt dizájner szerint a home office nem csak velünk marad, 
hanem tovább alkalmazkodik az igényeinkhez. 

Nagyobb és kényelmesebb, jól variálható íróasztalok váltják az eddigi 
szükségmegoldásokat. Bennük, vagy mellettük sok-sok tárolóval, fiókos 
szekrényekkel, amelyek jótékonyan elrejtik a munka miatt szükséges 
felszereléseket, technikai berendezéseket, madzagokat, zsinórokat. Az otthoni 
munka miatt pedig azok a barátságos és a feltöltődést is egyből lehetővé tévő 
mikro-irodák is megjelennek, ahol csak két lépést kell tennünk és az irodai székből 
egyből belehuppanhatunk a puffba, vagy egy kanapéba. 

4

NOORA kanapé

ENS asztal

HÜLSTA VISION polcrendszer PALM irodai szék HÜLSTA EASY homeoffice kombináció

ATLANTE íróasztal

ALP tömör tölgyfa asztal • CHICAGO szék • PIPER lounge függeszték • ALUNA asztali lámpa

16 17GRACEFUL asztal • PALM irodai szék • CAMPA asztali lámpa

https://www.hunker.com/13769342/home-office-trends-2022
https://innoconcept.hu/hu/family/ens-hu/
https://innoconcept.hu/hu/product/hulsta-vision-desk-with-shelving-unit-2/
https://innoconcept.hu/hu/product/palm-karpitozott-magas-irodai-szek-vinir-kartamlakkal/
https://innoconcept.hu/hu/product/hulsta-easy-asztal-kombinacio/
https://innoconcept.hu/hu/product/atlante-iroasztal/
https://innoconcept.hu/hu/product/alp-etkezoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/product/chicago-etkezoszek/
http://  
https://innoconcept.hu/hu/product/piper-lounge-fuggolampa-3-izzos/
https://innoconcept.hu/hu/product/aluna-asztali-lampa/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/vilagitas/?filter_family=campa-hu
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ACADEMY irodai szék

NEW YORK görgős szék

JÓTANÁCSOK AZ OTTHONI IRODA 
BERENDEZÉSÉHEZ

Helyszín: Ideális esetben a munkaterületnek az otthon 
egy csendes részén kell lennie. Ha nincsen rá egy egész 
szobánk, egy összecsukható íróasztal is megteszi, 
például a vendégszobában.

Felszerelés:  Fontos, hogy minden olyan tárgy és bútor 
kéznél legyen, amelyre a hatékony munkavégzéshez 
szükség van,  de nem kelti a zsúfoltság érzetét. 

Tárolás: Az otthoni irodának rendezettnek kell lennie. A 
megfelelő tároló segít abban, hogy a dolgok a helyükön 
legyenek. Olyanokat érdemes választani, amelyek 
dekorációként is szolgálhatnak. 

Szín: Válasszon nyugató színeket! Például kéket, zöldet 
és semleges színeket. Érdemes kerülni a nagyon élénk, 
energizáló árnyalatokat.

ATLANTE nappali kombináció

ATLANTE nappali kombináció

HÜLSTA TIME homeoffice kombináció

TUKA irodai szék

SPLITBACK kanapé

MULTIFUNKCIONALITÁS 2.0
Sokoldalúság és a jól variálhatóság – életmódunk és a környezettudatos 

gondolkodás egyaránt felerősítette ezeket a már amúgy is hangsúlyosan jelen 

lévő trendeket a lakberendezésben. Két évvel ezelőtti, kölni tudósításunkban  

külön is kitértünk a multifunkcionalitással kapcsolatos igényekre. Úgy tűnik: 

nem csak a bútorokra, hanem a helyiségekre is igaz, hogy az egyféleképpen 

használhatóság a múlté. A többfunkciós terek felé történő elmozdulást 

a bútortervezők is követik. Könnyen mozgatható fotelek, kisebb méretű 

ülőbútorok, az alapfunkciójukon túl tárolásra is alkalmas modellek, emelhető, 

fordítható, lehajtható darabok jellemzik a 2022-es év lakberendezését. Hello, 

Multifunctional Spaces! – köszöntötték a 2022-ben meghatározó trendet 

a Dwell Magazinnál is. Mindezekre pedig a koronát az „okos”, vagyis a 

technológiai igényeket és az egyéb funkciókat egyaránt szem előtt tartó 

tervezésnek köszönhetően megszületett bútorok teszik fel.

5
PIRA kanapéágy
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https://innoconcept.hu/hu/product/academy-polipropilen-irodai-szek/
https://innoconcept.hu/hu/product/new-york-irodai-szek/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/nappali/nappali-butor-kombinaciok/?brand=tomasella-hu
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/nappali/nappali-butor-kombinaciok/?brand=tomasella-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/hulsta-time-nappali-kombinacio-x/
https://innoconcept.hu/hu/product/tuka-polipropilen-irodai-szek/
https://innoconcept.hu/hu/das-haus-terek-hatarok-nelkul/
https://www.dwell.com/article/interior-design-home-trends-2022-36e4c66b
https://innoconcept.hu/hu/family/pira-hu/


20 21SCANDINAVIA kanapéágy

MAGOO kanapéágy

ÁGYAZHATÓ 
kanapék
Éjjel és nappal, vendégszobába vagy nappaliba, 
ál landó alvásra vagy alkalmankénti pihenésre is 
alkalmas ülőbútorok.

SIGMUND kanapéágy

COAST moduláris ülőgarnitúra, 
ágyazható- és relax funkciókkal

MODULÁRIS 
bútorok
A moduláris bútorokkal berendezett terek helytakarékosak, kis területen is 
a tel jesség élményét adják, ráadásul igény és funkció szerint módosíthatók, 
bővíthetők, ahogy a család növekszik, vagy a helységet használó emberek 
életkora és igényei változnak. A környezetvédelem szempontjából pedig 
nem mellékes, hogy a gyártók is sokkal gazdaságosabban tudják előáll ítani.

BALDER kanapéágy
PLACE moduláris ülőgarnitúra 

állítható ülésmélységgel

8 21

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/kanapeagyak-fotelagyak/?brand=48-bolia-hu&filter_family=15-scandinavia-hu
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/kanapeagyak-fotelagyak/?filter_family=magoo-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/sigmund-kanapeagy-2-x-80-200/
http://COAST moduláris ülőgarnitúra, ágyazható- és relax funkciókkal
http://COAST moduláris ülőgarnitúra, ágyazható- és relax funkciókkal
https://innoconcept.hu/en/product/balder-sofa-bed/
https://innoconcept.hu/hu/family/place-hu/
https://innoconcept.hu/hu/family/place-hu/
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MYPLACE hangszórós relax fotel

OKOSBÚTOROK
több funkció, egy design
Az életterek maximális kihasználásához egyre inkább 
nélkülözhetetlenek az okosbútorok, melyek általában 
kettő vagy több funkcióval is rendelkeznek. Így nem 
kell kompromisszumot kötni se a kényelem, se a 
funkcionalitás terén. 

EMPIRE relax funkciós moduláris garnitúra

HÜLSTA TIME rejtett média falas nappali kombináció

EGY KIS BOHÉMSÁG
Egy kis keleti beütés, egy kis eklektika, rojtok, süppedő szőnyekeg, pihe-puha 

párnák – kényelem mindenek előtt. Ez a bohó lakberendezés receptjének 

néhány legfontosabb összetevője. A bohó stílus szereti a dekorációt, a 

kézműves tárgyakat, bútorokat. A gyűjtés, a tárgyak megőrzése az egyik fő 

alappillére: az utazásból hozott emlékek, az antik darabok meghatározóak 

benne.

Ami pedig legalább ilyen fontos, az a színek, leginkább a zöld, a bézs, a khaki, 

a törtfehér, krém, valamint az anyagok – főleg a fa és a rattan – hangsúlyos 

jelenléte. A zöld a természetet, vagyis a kertet is szimbolizálja, amelybe a bohó 

stílus kedvelői amúgy is szívesen mennek ki. A teraszt aztán lámpásokkal, 

gyertyákkal, függőszékekkel rattanbútorokkal, vintage-darabokkal teszik 

hangulatossá. Ez a stílus örök, egy-egy eleme még a teljesen más irányt követő 

belsőkben is megjelenik. A rusztikus térben például nagyon jól mutat a bohém 

hatás, de a skandináv stílust követő lakásban is megtalálhatjuk a helyét például 

egy-egy bohó kiegészítőnek.
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HAVEN ágy • CANA éjjeliszekrény • ORB lámpa22 23WILSON moduláris ülőgarnitúra - állítható 
háttámla- és ülésmélység

https://innoconcept.hu/hu/product/conform-myplace-bor-design-relax-fotel-forgo-labbal/
https://innoconcept.hu/hu/product/hulsta-time-nappali-kombinacio-iv/
https://edecortrends.com/boho-chic-interior-design-trends/
https://edecortrends.com/boho-chic-interior-design-trends/
https://innoconcept.hu/hu/family/haven-hu/
https://innoconcept.hu/hu/family/cana-hu/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/vilagitas/?filter_family=3a-orb-hu
https://innoconcept.hu/hu/family/wilson-hu/
https://innoconcept.hu/hu/family/wilson-hu/
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MING függőlámpa

CANA komód

RACQUET tükör

CORD tálalószekrény

BALI függeszték

PIX szőnyegSPIKE lounge szék

SHOREBIRD design madárka

TORUS óriás ülőpárnaUP&DOWN beltéri hinta

NOORA kanapé

SOUL lounge fotel

COCOON fogas • BERLIN pad BRAID  szőnyeg

LATCH dohányzóasztal • LEAVES lámpa • SEPIA kanapé 

CAMPA lámpa • NEW MOOD asztal • COSH fotel • HANNAH kanapé 

FREYA szőnyeg

24 25

https://innoconcept.hu/hu/family/ming-hu/
https://innoconcept.hu/hu/family/cana-hu/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/kiegeszitok/tukrok/?filter_family=racquet-hu
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/etkezo/?filter_family=cord
https://innoconcept.hu/hu/product/bali-fuggolampa/
https://innoconcept.hu/hu/product/pix-szonyeg/
https://innoconcept.hu/hu/product/spike-lounge-szek/
https://innoconcept.hu/hu/product/shorebird-design-madarka-kozepes-tolgy/
https://innoconcept.hu/hu/product/torus-labtarto/
https://innoconcept.hu/hu/product/updown-hinta/
https://innoconcept.hu/hu/product/soul-lounge-szek/
https://innoconcept.hu/hu/product/cocoon-ruha-akaszto/
 https://innoconcept.hu/hu/product/berlin-pad
https://innoconcept.hu/hu/product/braid-szonyeg-vilagos-szurke/ https://innoconcept.hu/hu/product/braid-szonyeg-vilagos-szurke/
https://innoconcept.hu/hu/product/latch-dohanyzoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/product/leaves-fuggolampa/
https://innoconcept.hu/hu/family/sepia/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/vilagitas/?filter_family=campa-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/new-mood-dohanyzoasztal-o60/ 
 https://innoconcept.hu/hu/family/cosh-hu/
https://innoconcept.hu/hu/family/hannah/
https://innoconcept.hu/hu/product/freya-szonyeg/
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ZEN TEREK
A távol-keletre a nyugati ember úgy tekint, mint ahol a spiritualitás, a nyugalom 
találkozik a természettel és alkot vele lelket csendesítő harmóniát. A buddhizmus 
japán ágából, a zenből a mai, modern lakberendezésben leginkább a természethez 
való visszatérés igénye és az egyszerűség jelenik meg.
A zen terek alaphangulatát a világos fa, a tiszta vonalak és lebegő felületek adják. 
„A kevesebb több” – hirdetik a letisztult vonalak és inkább csak jelzésként jelen 
lévő, mint hangsúlyos, de a természet által ihletett dekorációk. 

A zöld növények tovább segítik ennek a kényelmet és finoman esztétikus 
megjelenést egyaránt kínáló látványnak a befogadását.  A zen-terekben a 
letisztultság, a nyugalom és az egyszerűség jelenik meg a bútorokban, a 
helységek elrendezésében, az anyagok használatában egyaránt. Az anyag-, és 
színhasználatot egyaránt a visszafogottság jellemzi. Leginkább egy-két anyag, 
vagy szín jelenik meg a térben, bár a színek esetében a kontraszt meglehetősen 
gyakori. 
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ZEN szőnyeg

NOORA kanapé

QUADRO polc

BOTANIQUE kaspó BELL függeszték IN SQUARE falipolc

FRIEDMAN polcok

STORY  dohányzóasztal

26 27

https://www.housebeautiful.com/uk/decorate/a33635574/zen-home/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/szonyegek/?filter_family=zen-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/quadro-shelf-oak-2/
https://innoconcept.hu/hu/?s=botanique&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/family/bell/
https://innoconcept.hu/hu/product/in-square-polc/
https://innoconcept.hu/hu/family/story/
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NOORA kanapé

MAIKO függőlámpa

COMO asztal NORTH kanapé • ORB lámpa

ELTON heverő és kanapé • BERLIN asztal

WABI SABI
A zen filozófia középpontjában a wabi-sabi áll. Ez arról szól, hogy 
a legtöbbet hozzuk ki az életből, elfogadva, hogy a dolgok sosem 
lehetnek tökéletesek. A wabi a mulandó szépséget jelenti, míg 
a sabi a természet és az öregedés szépségét. Együttesen arra 
tanítanak minket, hogy ne csak elfogadjuk a mulandóságot és a 
tökéletlenséget, hanem tiszteljük is azt. Hét fő alapelve: 

kanso - egyszerűség 

fukinsei - aszimmetria vagy szabálytalanság 

shibumi - a szépség a visszafogottságban rejlik. 

shizen - természetesség és igénytelenség 

yugen - finom kecsesség 

datsuzoku - szabadosság 

seijaku - nyugalom

A zen a mi stresszes világunkhoz van szabva. Van valami a japán alapelvek szerint 
kialakított otthonok egyszerűségében és nyugalmában, amitől fellélegzünk. A több ezer 
éves múltra visszatekintő buddhista iskolából származó zen Kínából érkezett Japánba, 
és az egyszerűséget művészi formává emeli, így az otthon éppúgy meditációs térré, mint 
élettérré válik. És ez nem csak jól néz ki: kutatások szerint a zen fokozhatja egészségünket 
és vitalitásunkat, növelheti a boldogságérzetet, az energiát, a koncentrációt és még a 
problémamegoldást is. 

ZEN szőnyeg • SHIFT tükör • DUNE pad28 29

https://innoconcept.hu/hu/product/maiko-fuggolampa/
https://innoconcept.hu/hu/family/como/
https://innoconcept.hu/hu/family/north/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/vilagitas/?filter_family=3a-orb-hu
https://innoconcept.hu/hu/family/elton-hu/
https://innoconcept.hu/hu/product/berlin-dohanyzoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/szonyegek/?filter_family=zen-hu
https://innoconcept.hu/hu/family/shift/ 
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FÖLDSZÍNEK ÉS SÖTÉT 
TÓNUSOK
Világos? Ha az idei slágerszínekről van szó, akkor a válasz egyértelműen igen! 
A homoktól a törtfehéren át a bézsig és a világos földszínekig – a semleges 
árnyalatok népszerűbbek, mint valaha. A lágy természetes tónusok sok harmóniát 
sugároznak és időtlenül szépek. Világosabbá és nagyobbá teszik a helyiségeket, 
és könnyen kombinálhatók. Idén viszont hangsúlyosabban jelenik meg a 
belsőkben a fekete, mint  díszítés vagy a vonalakat kiemelő elem. Legalábbis 
ezt jósolja Channa Alvarez a Living Space belsőépítésze. Ezek a fekete vonalak 
a bútorokon, vagy egy-egy meghatározó, sötét tárgy, például egy lámpa a sötét 
szín által jobban kiemelkedik a környezetéből, változatosabbá téve környezetét. A 
fekete nem csak színezéssel, hanem magának az anyagnak a jellegével, például 
egy kovácsolt vassal is megjelenhet.  
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ATLANTE nappali kombináció

NOORA kanapé

MADE komód

MIX dohányzóasztal TIMEOUT relax fotelDICAPRIO médiaállvány

AMBRA ágyneműtartós franciaágy

HIGH END moduláris ülőgarnitúra

+

30 31

https://www.housebeautiful.com/design-inspiration/g38281142/design-trends-2022/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/nappali/nappali-butor-kombinaciok/?brand=tomasella-hu
https://innoconcept.hu/hu/family/made/
https://innoconcept.hu/hu/family/mix/
https://innoconcept.hu/hu/family/timeout-hu/
https://innoconcept.hu/hu/product/dicaprio-media-furniture-oiled-oak-2/ 
https://innoconcept.hu/hu/product/ambra-franciaagy-valaszthato-agynemutartoval/
https://innoconcept.hu/hu/family/high-end-hu/
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INNOCONCEPT

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!


