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ÜDVÖZÖLJÜK AZ IDŐTÁLLÓ DESIGN 

ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VILÁGÁBAN.

ORLANDO kanapé

KÜLTÉRI
BÚTOROK

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/egyeb-helyisegek/kerti-butorok/?filter_family=orlando


EGY KANAPÉ - TÖBBFÉLE STÍLUS
Mindannyiunk számára egyre fontosabb, hogy bútoraink hosszú távon funkcionáljanak, ezért választunk inkább időtálló, 
kiváló minőségű bútorokat. A fenntartható bútorok variáhatóak és számos különböző kontextusban megállják a helyüket 
- mint például a Weldon vagy a Gonesse kanapé, melyek kifejezetten a mi időjárási viszonyainkra való kültéri kollekciók. 
Válogatásunkban olyan bútorokat gyűjtöttünk össze, melyek többféle stílushoz és környezethez elképzelhetőek, igazodnak 
az időjáráshoz és még a különböző napszakokhoz is.

Inspirálódjon és nézzen szét kínálatunkban!

WELDON

GONESSE

GONESSE

TERMÉSZETES, MODERN 

ÉS JÁTÉKOS

KERTI BÚTOROK

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/egyeb-helyisegek/kerti-butorok/?filter_family=weldon-hu
https://innoconcept.hu/hu/?s=gonesse&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/egyeb-helyisegek/kerti-butorok/?filter_family=weldon-hu
https://innoconcept.hu/hu/?s=gonesse&post_type=product


COAST

KÜLTÉRI KANAPÉ VÁLOGATÁS 2022

Lehet, hogy új rozsdamentes acélból készült kerti bútorokról 
álmodozik, amit nem kell karbantartani - vagy szép, igazi tíkfából 
készült klasszikus összeállításról... lehet, hogy a meglévő kültéri 
bútorai készen állnak arra, hogy előbújjanak téli rejtekhelyükről és 
csak néhány új párnára és kiegészítőre van szükség.

Akárhogy is, egy kis útmutatás mindig jól jön. A következő oldalakon 
anyag és igénybevétel szerint osztályoztuk a bútorokat, hogy 
könnyebben el tudja dönteni, mi való az Ön otthonába.

TALÁLJA MEG
A MEGFELELŐ
KÜLTÉRI BÚTORT

ALUMÍNIUM
Az alumínium több okból is csodálatos anyag a 
kültéri bútorokhoz. Először is, az alumínium nem 
rozsdásodik, így ez a bútor gyakorlatilag nem 
igényel karbantartást. Az alumínium bútorok 
nagyon könnyűek, mégis rendkívül stabilak. 

ROZSDAMENTES ACÉL
A rozsdamentes acél kiváló alapanyag a kültéri 
bútorok kereteinek készítéséhez, mivel nem csak 
nagyon stabil, de korrózióálló (rozsdamentes) is. 
Előnye, hogy az alumíniumnál karcsúbb profilok 
és nagy, robosztus bútordarabok is készíthetők 
belőle. Az acél például a fától a kerámiáig 
mindennel könnyen kombinálható.

POLIRATTAN
A kiváló minőségű szintetikus rattanbútorok 
minden időjárási körülménynek és gyakori 
használatnak ellenállnak, és lényegében nem 
igényelnek karbantartást. Kialakításuknak és 
természetes színválasztékuknak köszönhetően 
ezek a bútorok könnyedén kényelmes, hívogató 
oázissá varázsolják teraszát a csodálatos 
tavaszi és nyári hónapokban. A felhasznált kiváló 
minőségű anyagok szintetikus rattanbútorainkat 
nagyon tartóssá teszik. 

TÍKFA, FA
A tíkfa a legtartósabb és - sokak szerint - a 
legszebb kültéri bútorfa. Megfelelő ápolással, 
természetes olajtartalmának köszönhetően évről 
évre használható a szabadban. A vadon élő tíkfa 
védelme érdekében kizárólag termesztett és 
minősített tíkfából készült bútorokat kínálunk. 
Más fafajták közül a skandináv stílusú kültéri 
bútorhoz a fenyőt használják leginkább, de ezt 
mindenképp időjárásállóvá kell tenni különböző 
kezelőanyagokkal.

ORLANDO

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/egyeb-helyisegek/kerti-butorok/?filter_family=orlando


AMESDALE PEMBROKE

LYRA ZALONGO

AMESDALE
Nagyméretű, minimalista lounge ülőgarnitúra 
ferde ülőfelülettel a kényelmes, nyugodt 
pihenéshez és társasági élethez.

PEMBROKE
Kényelmes kanapé csavart szintetikus 
rattanból modern, lekerekített kontúrokkal. 

LYRA
Modern, visszafogott lounge szett az 
anyagok csodálatos harmóniájával. A 
keret fekete porszórt rozsdamentes 
acélból készült, gyönyörű szintetikus rattan 
részletekkel.

ZALONGO
Tíkfából készült elegáns kültéri bútorcsalád, 
melynek lábai  antracit bevonatú 
alumíniumból készültek.  A keresztirányú 
tíkkfa bordák exkluzív elegenciát 
kölcsönöznek neki.

https://innoconcept.hu/hu/?s=amesdale&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=pembroke&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/egyeb-helyisegek/kerti-butorok/?filter_family=lyra-hu
https://innoconcept.hu/hu/?s=zalongo&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=amesdale&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=pembroke&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/egyeb-helyisegek/kerti-butorok/?filter_family=lyra-hu
https://innoconcept.hu/hu/?s=zalongo&post_type=product


NAOS

NAOS
Letisztult formájú bútorcsalád időtlen 
dizájnnal és egy érdekes csavarral. Az 
anyagok izgalmas kombinációja és az 
alacsony ülésmagasság igazán modern 
érzetet keltenek.

SAMVARO

MIDWAY

SAMVARO
Modern, mégis klasszikus sorozat 
alumíniumból, amely számos kombinációs 
lehetőséget kínál. A lágy, ívelt kontúrok 
kellemes, hívogató érzetet keltenek ebben 
a sorozatban, a hangsúlyt a részletekre 
helyezve.

MIDWAY
A Midway sorozat csavart szintetikus 
rattanból készült, lágy, modern kontúrokkal. 
A székeket olefin párnákkal együtt 
vásárolhatjuk meg.

https://innoconcept.hu/hu/?s=naos&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=naos&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=samvaro&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=midway&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=samvaro&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=midway&post_type=product


HASSEL

ROSSVIK
TUKA

HASSEL
Időtlen design meleg, hívogató stílusú, 
gyönyörűen szőtt klasszikus tíkfa kerettel 
és ülőpárnákkal. Feldobhatjuk saját 
díszpárnáinkkal is, ha inspirációnk támad.

TUKA
A Tuka kültéri székek fém vázát 
kataforetikus porral védik, így jöhetnek létre 
ezek az időjárás álló, egyedien üde színek. 
A kárpitozott részek pedig vízálló PVC 
béléssel védett poliuretán habból készülnek, 
melyek kifejezetten kültéri, vízlepergető, UV, 
penész- és foltálló Sunbrella® szövetekkel 
vannak bevonva.

https://innoconcept.hu/hu/?s=hassel&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=rossvik&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/product/tuka-kulteri-etkezoszek/
https://innoconcept.hu/hu/?s=hassel&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/product/tuka-kulteri-etkezoszek/
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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!


