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ÜDVÖZÖLJÜK AZ IDŐTÁLLÓ DESIGN 

ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VILÁGÁBAN.

BALANCE étkezőasztal

ÉTKEZŐ

MEBLA étkezőszék

https://innoconcept.hu/hu/?s=balance&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=balance&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/product/mebla-etkezoszek/
https://innoconcept.hu/hu/product/mebla-etkezoszek/


FÓKUSZBAN AZ ÉTKEZŐ
Az étkező az a hely a lakásban, ahova szívesen ülünk le akár étkezésről, akár baráti beszélgetésekről, sőt akár munkáról 
legyen szó. Ennek a helyiségnek a legmeghatározóbb darabja egyértelműen az étkezőasztal. De milyet válasszunk? A 
kérdésre a válasz nem is olyan egyszerű. A méret, a forma, a kényelem és a design mellett igazán fontos, hogy az étkező 
bútor strapabíró és időtálló legyen, hiszen ez egy olyan darab, amit nem szívesen cserélünk le évente. A dán, német, és 
olasz tervezők a robosztus formák helyett inkább a légies formatervezést részesítik előnyben, és komoly hangsúlyt fektetnek 
az ergonómikus kialakításokra is. 

Inspirálódjon és nézzen szét kínálatunkban!

GRACEFUL ASZTAL

GIOVE ASZTAL

GRACEFUL ASZTAL • ORB LÁMPA • STORY LERAKÓASZTAL • SWING ÉTKEZŐSZÉK

A GIOVE és a GRACEFUL bővíthető 
étkezőasztalok örök kedvenceink.

https://innoconcept.hu/hu/product/graceful-etkezoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/?s=giove&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/product/graceful-etkezoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/vilagitas/fuggolampak/?filter_family=3a-orb-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/story-lerakoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/product/swing-etkezoszek/
https://innoconcept.hu/hu/?s=giove&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/etkezo/etkezoasztalok/?filter_family=bolia-graceful-hu


COAST

HOGYAN 
VÁLASSZUNK
ÉTKEZŐASZTALT?

HASZNÁLJ MÉRŐSZALAGOT!
Az első számú szabály: az étkezőasztalnak 
illeszkednie kell az étkezőterülethez! Az 
étkezőasztal azonban megtévesztően nagy 
bútordarab, és figyelembe kell vennie a körülötte 
lévő helyet is. Az asztal alapterületén kívül 
minden oldalról 1 m térre van szükség - és a 
több még jobb -, hogy kényelmesen ülhess egy 
székben és mozoghass a térben.

ÜGYELJÜNK AZ ALÁTÁMASZTÁSRA
Az alap - általában lábak, állvány vagy konzol 
- határozza meg, hogy hány ember fér el 
egy asztalnál. Csak arra kell ügyelni, hogy a 
lábteret ne foglalja el az asztal alátámasztása. 
A vékonyabb lábú asztalokhoz és a középen 
alátámasztott asztalokhoz általában több 
embert tudunk leültetni.

FORMAVÁLASZTÁSHOZ VEGYÜK 

FIGYELEMBE SZÜKSÉGLETEINKET
A négyzet és téglalap alakú asztalok a 
legelterjedtebbek, így itt találjuk a nagyobb 
választékot a stílusok, méretek és bővíthető 
opciók tekintetében. Egy kerek vagy ovális 
asztal azonban egy kicsit több mozgásteret 
biztosíthat, mivel levágja a sarkokat. Szűkebb, 
téglalap alakú terek esetén az ovális lehet a 
legjobb választás.

AZ ASZTAL ANYAGA
Az étkezőasztal anyagának kiválasztása nehéz, 
hiszen egyensúlyt kell találni az ár, a könnyű 
ápolhatóság és saját stílusunk között, és ha 
valamelyik nem stimmel, később megbánhatjuk 
választásunkat.

NODE ÉTKEZŐASZTAL • BEAVER SZÉK

Fa: A tömörfa klasszikus anyag, mert tartós és könnyen 
javítható. A fenyő, az akác, a mangó és a teakfa népszerű, 
kevésbé drága opciók.
Furnér: A furnér gyakran olcsóbb alternatívája a tömör fának. 
Itt egy nagyon vékony réteg tömör fát (vagy fára nyomtatott, 
fának látszó anyagot) ragasztanak rétegelt lemezre. Érdemes 
az asztal alá nézni, hogy milyen különbséget látunk a fölső és 
alsó réreg között.
Kő: Kőből készült asztallapok lehetnek márvány, kvarc 
kompozit vagy öntött kő (mint a cement). A kő tartós, de 
porózus lehet, és könnyen felszívja a foltokat.
Üveg: Az üveg asztallapok lehetnek átlátszó, matt vagy 
színezett változatok. Ezek viszonylag olcsók, és “a tér és a 
nyitottság érzetét kelthetik. Bár az üveg nem érzékeny a 
nedvességre, a hőtől megrepedhet, megkarcolódhat. Emellett 
minden ujjlenyomat látszik rajta.
Műanyag és laminált anyagok: A rétegelt lemezre vagy más 
alapra ragasztott, formára öntött vagy mesterséges anyagok 
olcsó megoldást jelentenek. Hosszú ideig kitarthatnak, de 
nem számítanak a legjobb minőségű anyagnak.
Fém: A fémet, beleértve a rozsdamentes acélt, a sárgarezet, 
a cinket és ezek lakkozott vagy festett változatait, gyakrabban 
használják asztallapokhoz. A fém tartós és nem sérül könnyen, 
de mivel jobban csillog, minden ujjlenyomat látszik rajta, és 
speciális tisztítóeszközöket igényel.

A legjobb étkezőasztal az lesz, amelyik megfelel a költségvetésünknek, 
szilárdan megépített, illeszkedik a helyiségbe, és olyan stílusú, 
amelyet évekig szeretni fogunk. Van néhány alapvető szempont, 
amelyet figyelembe kell vennünk, hogy a számunkra legjobbat 
válasszuk.

Először is, óvakodjunk attól, hogy az asztal túl trendi legyen. 
Christophe Pourny, bútorrestaurátor mester és a Bútor Biblia című 
könyv szerzője szerint a jó étkezőasztal 5-10 évig minimum kitart. 
“Ha valami túl exkluzívat választunk, egy nap arra ébredünk, hogy 
nem is tudjuk mit gondoltunk, amikor megvásároltuk” - mondta. 
“Legyen egyszerű és masszív”.
amikor a bútorboltokban megvizsgáljuk az asztalokat, a 
megfizethetőség és az időtálló stílus mellett a stabilitás és a 
konstrukció is fontos szempont. Gondoljon arra, hogy milyen 
érzés leülni egy ilyen asztalhoz, kényelmes lesz-e hosszú ideig, és 
keressük a kopás jeleit a kiállított darabokon, melyek jól jelzik hogy 
az asztalok hogyan viselnék el az otthoni komoly igénybevételt.

https://innoconcept.hu/hu/?s=node&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=beaver&post_type=product


SPACE ASZTAL

EMINENCE ASZTAL

ICARO ASZTAL

OMNIA ASZTAL

IGAZI 
TÁRSASÁG-
KEDVELŐK

https://innoconcept.hu/hu/product/space-bovitheto-etkezoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/?s=eminence&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/product/omnia-bovitheto-etkezoasztal/


CAMEO ASZTAL

SUNSHINE ASZTAL

WAVE ASZTAL

EGY ASZTAL 
- VÉGTELEN 

VARIÁCIÓ

ZOÉ ASZTAL

https://innoconcept.hu/hu/product/sunshine-bovitheto-lekerekitett-etkezoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/product/wave-etkezoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/product/zoe-kerek-etkezoasztal/


NEW MOOD ASZTAL

FUSION ASZTAL • KITE SZÉK • ACORN FÜGGŐLÁMPA

TIFFANY ASZTAL

CSAK 
TERMÉSZETESEN
asztalok és székek 
fából és kerámiából

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/etkezo/etkezoasztalok/?filter_family=new-mood-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/fusion-bovitheto-kerek-etkezoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/family/kite-hu/
https://innoconcept.hu/hu/product/acorn-fuggolampa/
https://innoconcept.hu/hu/?s=tiffany&post_type=product


NODE ASZTAL

ALP ASZTAL

SEED SZÉK

Az étkezőasztalnak és a székeknek össze kell illeniük?
Az asztalának és a székeknek nem kell tökéletesen egyformának 
lenniük, bár stílusuknak vagy szimmetriájuknak hasonlónak kell 
lennie. Próbáljon ki különböző színű, de azonos formájú és stílusú 
székeket használni az érdekes megjelenés érdekében.

Mennyi helynek kell lennie az asztallap és a szék ülőkéje 
között?
A szék és az asztal között hagyjon 25-30 cm helyet, hogy a lehető 
legkényelmesebb lábteret biztosítsa.

Mennyivel legyen magasabb a szék háttámlája az asztalhoz 
képest?
A szék háttámlájának legalább 5cm-rel az asztal fölé kell látszania - 
jobb, ha magasabb.

HOGYAN 
VÁLASSZUNK
ÉTKEZŐSZÉKET?

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/etkezo/etkezoasztalok/?filter_family=25-node-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/alp-etkezoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/?s=seed&post_type=product


SEED SZÉK

FRANKY SZÉK 
ÉS BÁRSZÉK

MÉRETEK
A kényelem érdekében az étkezőasztal és a székek 
méretarányainak össze kell illeszkedniük.

Ideálisan az étkezőasztal lapja és a szék ülése között 
kb. 25-30 cm van, ez a legkényelmesebb. Ám ez az 
asztallap vastagságától, káva magasságától és az 
étkező méretétől függően változik.

SZÉLESSÉG ÉS MÉLYSÉG
A téglalap vagy ovális étkezőasztal két végére helyezett 
székeknek az asztal alá kell csúszniuk anélkül, hogy 
az asztal lábaiba, vagy egy konzolos vagy kecskelábú 
asztal közepébe ütközzenek.
Ha a székülések összeérnek, az étkezők kényelmetlenül 
közel érzezhetik magukat egymáshoz. Ugyanez igaz a 
kerekasztalokra is; hagyjon legalább 5cm helyet minden 
szék között.

ÜLÉSMAGASSÁG
Ahhoz, hogy megtaláljuk a legkényelmesebb ülés- és 
asztalmagasság távolságot, érdemes letesztelni a 
kiválasztott asztalt különböző székekkel. (Ha nálunk van 
egy mérőszalag, ezt megtehetjük akár bútorboltban, 
étteremben...)

A mérést kávás asztalnál a káva aljától érdemes elvégezni, 
különben az asztallaptól.
A kárpitozott ülések hajlamosak összenyomódni ülés 
közben. Ha a párnázás vastag, a tömörödés több cm-t 
jelenthetj! 

KARFA ÉS TÁMLA
A karfás étkezőszékeknél ügyeljen arra, hogy a 
karfák teteje ne ütközzön az asztallap vagy a káva 
aljával. Amellett, hogy a szék karfái elkerülhetetlenül 
megsérülnek, az étkezők esetleg nem tudnak elég közel 
ülni az asztalhoz.
Győződjön meg róla, hogy a székek háttámlája 
magasabb, mint az asztal teteje. A magasabb jobb, de 
az 5 cm-nyi magasságkülönbség az abszolút minimum. 
Ellenkező esetben a székek túl picinek tűnnek.

STÍLUS
A méret kompatibilitása mellett a stílusnak is illeszkedniük 
kell. Ha van valami közös elem az asztalbanés a 
székekben, az már jó. Ez a közös elem lehet a korszak, 
a felületkezelés színárnyalata vagy a forma. De lehet 
akár egyetlen dizájnelem is, például a bútorlábak.Mint 
a legtöbb dekorációs szabály esetében, itt is vannak 
kivétel! Van, amikor a párosítás azért működik extra jól, 
mert annyira felháborítóan különböznek. 

BÁRSZÉKEK & 
ÉTKEZŐSZÉKEK

ALACSONY
MAGAS
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https://innoconcept.hu/hu/?s=seed&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=seed&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=franky&post_type=product


TUKA SZÉK

EGY MODELL, 
EZERNYI 

VÁLTOZATBAN

ACADEMY SZÉK

https://innoconcept.hu/hu/?s=tuka&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=academy&post_type=product


HOLLY SZÉK

OLEANDRO SZÉK

FOYER SZÉK

PARIS SZÉK

https://innoconcept.hu/hu/?s=holly&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=oleandro&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=foyer&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/product/paris-etkezoszek/
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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!


