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ÜDVÖZÖLJÜK AZ IDŐTÁLLÓ DESIGN 

ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VILÁGÁBAN.

NOORA kanapé

KANAPÉK

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/ulogarniturak/?filter_family=noora


FÓKUSZBAN A KANAPÉK - a lakás központi eleme
Pihenünk rajtuk, heverészve olvasunk, eszünk és iszunk, együtt vagyunk a családdal és a barátokkal, tévézünk, és még 
alszunk is – a kanapéknak valóban strapabíróknak és kényelmesnek kell lenniük ahhoz, hogy mindezt hosszú évekig 
megtehessük.Mindezek mellett pedig a kanapét általában a lakás egy központi helyére, a nappaliba állítjuk. Ezért különösen 
fontos, hogy valóban tartós és mutatós darabot találjon az, aki a tökéletes kanapét keresi. 

Válogasson többszáz skandináv, olasz és német design kanapénk, ülőgarnitúra modellünk közül, a legkülönbözőbb szövet- 
és bőrválasztékban, méretben és összeállításban.
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https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/ulogarniturak/?filter_family=coast-hu
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/ulogarniturak/?filter_family=high-end-hu
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/ulogarniturak/?filter_family=5a-vesta-hu


COAST

A TÖKÉLETES KANAPÉ KIVÁLASZTÁSA 5 LÉPÉSBEN

Melyiket a sok száz közül? Ez az a kérdés, amely egy kanapé 
vásárlásakor a kínálatot látva felmerül az emberben. Pontosabban: 
a modellek közül melyik az, ami minden elvárásunkat kielégíti. Bár 
nagyon fontos egy ülőbútor megjelenése, önmagában a design 
nem elég ahhoz, hogy a bútor hosszú távon szolgálja kényelmünket, 
ugyanakkor jó kiindulást jelent. 

Először az a legfontosabb, hogy tisztázzuk, hol lesz a kanapé és 
milyen funkciót tölt be abban a helyiségben, ahová el kívánjuk 
helyezni? Csak ülni fogunk rajta, vagy heverőként, ágyként is 
szeretnénk használni? Ha a második kérdésre igen a válasz, akkor 
egyből további szempontokat kell mérlegelnünk: csak időnként, 
vendégágyként, vagy netán mindennapos alvásra is alkalmasnak kell 
lennie? Ha ezeknek a funkciónak is meg kell felelnie modellünknek, 
akkor az jelentősen leszűkíti a választási lehetőségeket.  Ha nem, 
akkor viszont könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen a legtöbb 
gyártó kínálatában az ülőbútorok számos méretben, anyaggal, 
színben, akár még komfort kivitelben is kaphatók.

Lássuk tehát, mik a fő lépések, hogy megtaláljuk álmaink kanapéját!

HOGYAN 
VÁLASSZUNK 
KANAPÉT?

KOMFORT
Azt szeretjük, ha a kanapé süppedős és puha, 
vagy éppen ellenkezőleg: úgy érezzük
magunkat jól, ha kemény az ülőfelület? Kérdés 
az is, hogy kanapéként hogyan használjuk: 
inkább “beszélgetős” modelleket keresünk, 
vagy szeretünk rajta heverészni, elfeküdni, 
lábat felhúzva mozizni vagy pihenni. Ha nem is 
a konkrét modellt, de az adott komfort érzetet, 
ülésmélységet, magasságot, háttámla típust 
személyesen érdemes kipróbálni.

MÉRET/TÍPUS
Ugye mennyi megválaszolandó kérdés már 
eddig is? Pedig még csak most érkeztünk el 
ahhoz a kérdéshez, amellyel a legtöbb ügyfelünk 
a kanapé keresést kezdi: milyen legyen a 
kanapé alakja? A funkció és a rendelkezésre álló 
hely alapvetően meghatározza a kanapé alakját 
is, amely lehet 2-3 ülős, pihenőrészes (lounger 
vagy ottomán), L-alakú (sarokkanapé) és akár 
U-alakú is, ha nagyobb a helyünk (és a család ).

DESIGN
Milyen a formája, a stílusa? Legyen lába, 
vagy esetleg éppen a láb nélküli változatot 
preferáljuk? Ha lába van, fekete fém, alu, króm, 
szálcsiszolt, vagy különböző pácolt és festett 
tömörfa variációkat szeretnénk inkább? A 
skandináv stílus, vagy inkább az olasz design 
tetszik jobban? Pufi, laza, hempergős, vagy 
elegáns, könnyed, légies? Vagy netán ezek 
izgalmas kombinációja? 

KIVITEL
Milyen legyen a kanapé színe és anyaga? 
Mi illik a környezetbe, milyenek a személyes 
preferenciáink és milyen igénybevételnek lesz 
kitéve? Világos vagy sötét, sima vagy texturált, 
kárpit vagy bőr? Kopásállóság, színtartósság, 
bolyhosodás, tisztíthatóság? És még egy fontos 
szempont: a fenntarthatóság. És még mindig 
jöhetnek olyan szempontok - már ha az adott 
modell variálhatósága lehetővé teszi -, hogy 
legyen-e kartámla vagy milyen legyen, milyen 
kiegészítő funkciók (pl tároló, tálca, lábtartó, 
fejtámla, relax) lennének hasznosak.

ÁR-DÖNTÉS
Bár utolsó pontként szerepel az termék ára, a 
legtöbb esetben már a keresés megkezdésekor 
azért van a fejünkben egy nagyságrend, amelyet 
erre a bútordarabra szánunk. Kicsit olyan ez, 
mint az autó vásárlás: alapvető funkciót minden 
márka, modell betölt, mégis nagyságrendi 
különbségek lehetnek. Ahogy feltérképezzük 
saját igényeinket, megismerjük az opciókat, 
még az is lehet, hogy hajlandóak leszünk 
kitágítani kicsit a kereteinket, ha úgy érezzük, 
hogy megéri, mert hosszú távú, tökéletesebb 
megoldást találtunk.

1 2
3 4

5
SCANDINAVIA REMIX

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/ulogarniturak/?filter_family=scandinavia-remix


CALLIGARIS ROD

UPPER EAST

FRODEDELANO

GRACE

CLEVELAND

PLACE

Használd az IC smart ikonokat a preferenciádnak megfelelő modell megtalálásához!

U-alakú

Pihenőrészes (lounger)

Sarokkanapé

2-3-több személyes

Ágyazható

Relax funkciós

Textil kárpit

Bőr kárpit

EasyClean

GRACE, az örök csábító 
Organikus formáival, rugós üléspárnáival 
és természetes anyagaival a Grace modell 
kiválóan egyesíti az 1970-es évek ihlette 
stílusos kivitelezést és a kivételes kényelmet. 
Dekoratív részletek, minimalista, letisztult 
formák teszik időtlen stílusú darabbá.

UPPER EAST, a modern nagyágyú
Az Upper East a minimál, modern vonalak 
kedvelőinek kedvence. Moduláris kanapé 
számtalan lehetséges összeállításával egy 
igazán különleges modell, mely széles 
körűen személyre szabható.

PLACE, a komfortbajnok
Az abszolút kedvencünk! Állítható ülésmélységű, 
moduláris felépítésű ülőgarnitúra; számtalan 
összeállítás, egyedi varrások és extra kényelmi 
funkció! A háttámla egy mozdulattal másik 
pozícióba állítható, megnövelve ezzel az 
ülésmélységet “beszélgetősből”, “mozizósba”.

ROD, az olasz csábító
Le Corbusier nagy klasszikusa ihlette ezt az 
olasz Calligaris modellt. A fém váz, nagyon 
karakteres vonalat rajzol az ülőbútornak, 
szionte már-már műalkotássá formálva azt.

DELANO, az elegáns 
A Delano azok számára ideális, akik egy nem 
feltűnő, elegáns, de mégis sokoldalú moduláris 
kanapét keresnek. Számtalan különböző 
elemből állíthatja össze a tökéletes méretet és 
elrendezést. Extra hosszú pihenőrészes elem 
is elérhető.  Stílusa kiválóan testre szabható.

FRODE, éjjel-nappal
Egy igazi átalakulóművész, aki nemcsak 
nappal, de éjjel is megállja a helyét. 
Lehajtható háttámlájával, zsákrugós 
matracos kialakításával pihentető álmot is 
ígér.

CLEVELAND, a kényelmes letisztult 
A Cleveland nem hivalkodik, csak egyszerűen 
teszi a dolgát, amit egy jól kitalált ülőbútornak 
tennie kell, ráadásul még extra kényelmi 
funkciót is nyújt: a kanapé minden elemén 
állítható fejtámla van. Ráadásul extra növelhető 
ülésmélységgel is rendelhető. 

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/ulogarniturak/?filter_family=rod
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/?filter_family=upper-east-hu
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/?filter_family=af-frode-hu
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/ulogarniturak/?filter_family=delano-hu
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/ulogarniturak/?filter_family=grace
https://innoconcept.hu/hu/?s=cleveland&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/?filter_family=place-hu


FENNTARTHATÓ BÚTOROK - mitől lesz egy bútor ‘zöld’?

Akik a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe kívánják venni, azoknak az organikus anyagokból (FSC 
tanusítvánnyal rendelkező fa, gyapjú, kő) és az újrahasznosított, illetve könnyen megújuló alapanyagokból készült 
bútorok a legjobb választás. A fenntarthatóság jegyében készült bútorok mellőzik a veszélyes kémiai anyagokat, 
gázokat kibocsájtó festék- és kezelőszereket is. Egyes gyártók (pl. a dán Bolia) bútor illetve kárpit anyagai csaknem 
kizárólag ökotextilből készülnek, valamint 100%-ban környezetbarát alternatívákat is kínálnak, mint pl. az 
újrahasznosított műanyagpalackokból készült szövet.

A moduláris bútorokkal berendezett terek helytakarékosak, kis területen is a teljesség 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 előállítani.

Lehetőség szerint keressünk tudatosan olyan bútorokat, amik többfunkciósak, mint például az ággyá nyitható 
kanapék, a tároló puffok vagy az étkezőasztallá bővíthető konzolasztal, hogy csak egy párat említsünk. Nem lényegtelen 
a bútor minősége sem, jó, ha tartós darabokat választunk, melyek hosszú távon megfelelnek életstílusunknak és nem 
kell rövid időn belül lecserélni őket, ezzel is csökkentve a  kidobott bútor mennyiségét.

A moduláris terek és tartós bútorok egyértelműen magukkal hozzák a minimalizmust is: az alapvető törekvés az, 
hogy csak annyit vásároljunk és azt, amire tényleg szükségünk van. Egyszerű vonalak, letisztult formák – az új 
környezettudatos trend nem szereti a fölösleges csillogást, a műanyagot, a túl sok formát és színt vagy bármit, ami 
sokkolja a szemet.

MODULÁRIS ÖSSZEÁLLÍTÁS

MULTIFUNKCIÓS MODELLEK

2 IN 1 - KANAPÉÁGYAK 

KOMPROMISSZUM NÉLKÜL

MODULÁRIS ÖSSZEÁLLÍTÁS

EMPIRE

TWISTER

MAGOO

COSY

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/?filter_family=empire-hu
https://innoconcept.hu/hu/?s=twister&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/ulogarniturak/?filter_family=magoo-hu
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/?filter_family=c6-cosy-hu
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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!


