
1

20
23

 T
RE

N
DE

K

INNO
CONCEPT

LAKBERENDEZÉSI 
TREND 

2023

10 +1

CARO KANAPÉ • ORB LÁMPA

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/ulogarniturak/?filter_family=caro-hu
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/vilagitas/?filter_family=3a-orb-hu
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A divat mindig változik, a stílus örök. Bár az InnoConceptnél kíváncsian figyeljük a változó divatot, arra 
törekszünk, hogy felfedezzük benne azt, ami időtálló. Ami stílusos. 2023 várható trendjeiből ezeket igyekeztünk 
összeválogatni azzal a céllal, hogy ne csak azok találjanak kiadványunkban inspiráló ötleteket, akik most 
álmodják meg otthonukat, hanem azok is, akik szeretnék egy kicsit átalakítani, lakályosabbá tenni azt.

HOLISZTIKUS 
LAKBERENDEZÉS
Boldogabb és egészségesebb életre tervezve

Összhang és harmónia – röviden így lehet összefoglalni annak a trendnek a lényegét, 
ami ugyan nem teljesen új és nem csak a lakberendezésben hódító elv, de kétségtelenül 
a következő esztendő egyik meghatározó áramlata lesz. A színek, a fények, az anyagok, 
a formák a harmónia megteremtésének eszközeként ahhoz járulnak hozzá, hogy a 
lakásbelső nyugalmat és kiegyensúlyozottságot sugározzon és ezzel hozzájáruljon a 
boldogabb, egészségesebb és produktívabb élethez.
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GINZA kanapé  
ZEN szőnyeg 
BAM dohányzóasztalCOSIMA moduláris kanapé • MIX dohányzósztal

HOLLY lounge szék • ATOLLO dohányzóasztal

2 3

OLEANDRO étkezőszék 
ABRELY asztal • LAKE komód

SPLITBACK kanapé

https://innoconcept.hu/hu/product/ginza-6-szemelyes-ketoldalu-kanape-kerek-loungerrel/
https://innoconcept.hu/hu/?s=cosima&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/nappali/dohanyzoasztalok/?filter_family=mix
https://innoconcept.hu/hu/product/holly-lounge-szek/
https://innoconcept.hu/hu/product/atollo-kerek-dohanyzoasztal/
https://innoconcept.hu/hu/?s=oleandro&post_type=product
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RENDEZ VOUS fotel

5

A TÖKÉLETES HELYETT 
HANGULATOS
A te házad, a te várad

A holisztikus dizájn a szinte vonalzóval tervezett belső terek helyett 
lehetőséget ad a régi és az új bútorok harmonikus keverésére, az egyedi 
művészeti alkotások felhasználásával a lakás személyesebbé tételére. A 
Pinterestre il lő tökéletes enteriőrök, minimalizmus helyett egyre inkább 
melegségre, mélységre és karakterre vágyunk a személyes tereinkben.

REVIVUS kanapé INES étkezőszék

METSU bisztró asztal

LAYLA kanapé SIEN  asztali lámpa EMINENCE asztal

NOORA kanapé

ATLANTE AT106 nappali kombináció

https://innoconcept.hu/hu/brand/connubia-hu/?filter_family=tuka-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/elope-tukor/
https://innoconcept.hu/hu/product/ines-karpitozott-etkezoszek-fem-labbal/
https://innoconcept.hu/hu/product/elope-tukor/
https://innoconcept.hu/hu/product/elope-tukor/
https://innoconcept.hu/hu/product/elope-tukor/
https://innoconcept.hu/hu/product/elope-tukor/
https://innoconcept.hu/hu/?s=noora&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=noora&post_type=product
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ACORN lámpa

JÁTÉK A FÉNNYEL
A fény alapvetően határozza meg hangulatunkat. Önmagában 
azonban a mennyisége még nem minden. A fényforrás 
elhelyezkedése és intenzitása mellett a variálhatósága, a fény 
színe és az általa kiváltott fény-árnyék játék is meghatározza, 
hogy miként érezzük magunkat egy adott térben. Azt, hogy 
mennyire hatékonyan tudunk tenni-venni, vagy éppen lazítani 
és aludni.

SPLITBACK kanapé

FENNTARTHATÓSÁG,
MÉG MINDIG
„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” 

– tavalyi összeállításunkban fogalmaztunk így és vélhetően a következő 

években sem változik e tekintetben a helyzet. Egy az architecturaldigest.

com által ismertetett  kutatás  szerint a megkérdezettek 94%-a szerint a 

fenntarthatóság meghatározó jelenetőségű lesz gondolkodásunkban jövőre 

is. A 4R – reduce, reuse, recycle, és repair – jegyében mind többen próbálják 

csökkenteni a környezetterhelést, újra felhasználni és hasznosítani, illetve 

megjavítani azt, amit lehet. A lakberendezésben ez egyebek mellett a 

minimalizmusban, a kis ökológiai lábnyomot eredményező nyersanyag-

felhasználásban, valamint az előállítás körülményeinek és módjának 

megváltoztatásában jelenik meg.

2
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LUNARIA függőlámpa

ORLANDO kül- és beltéri kanapé • PEYOTE dohányzóasztal • LEAVES állólámpa

BUTTERFLY lámpa

ORION asztali lámpaVOGUE függőlámpa

ORB függőlámpa

6

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/etkezo/?filter_family=swing-hu
https://www.architecturaldigest.com/story/the-interior-design-trends-1stdibs-says-will-rule-in-2023
https://www.architecturaldigest.com/story/the-interior-design-trends-1stdibs-says-will-rule-in-2023
https://innoconcept.hu/hu/product/elope-tukor/
https://innoconcept.hu/hu/?s=orlando&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/?s=peyote&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/vilagitas/allolampak/?filter_family=leaves-hu
https://innoconcept.hu/hu/?s=butterfly&post_type=product
https://innoconcept.hu/hu/product/elope-tukor/
https://innoconcept.hu/hu/product/elope-tukor/
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ELTON kanapé

CLASSIC párnaNATURA szőnyeg

TAB asztal

9

CORD  tálalószekrény

YONATA kanapéágy

VENEDA kanapé • CAMPA állólámpa • TAB asztal

SEED étkezőszék PEYOTE étkezőasztal • TUNE étkezőszék

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/kiegeszitok/vazak-viragtartok/
https://innoconcept.hu/hu/product/grove-felakaszthato-kaspo/
https://innoconcept.hu/hu/product/cord-magas-talaloszekreny/
https://innoconcept.hu/hu/product/yonata-kanapeagy/
https://innoconcept.hu/hu/product/yonata-kanapeagy/
https://innoconcept.hu/hu/product/campa-allolampa/
https://innoconcept.hu/hu/product/seed-karpitozott-etkezoszek-fa-vagy-fem-labakkal/
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ENS asztal

A JELSZÓ: 
IDŐTÁLLÓSÁG
A tömegtermékek ideje a lakberendezésben ha még 
nem is járt le, de visszaszorulóban van. A mennyiség 
helyét egyre látványosabban a minőség veszi át. 
Persze a fenntarthatóság javításához nem csak a 
termék élettartamának meghosszabbításával lehet 
hozzájárulni, hanem az újrafelhasznált anyagok 
arányának növelésével is. Vannak olyanok is, akik a 
használt bútorok felújításával igyekeznek megfelelni 
a fenntarthatóság követelményeinek, a bútorgyártók 
többsége azonban mind anyaghasználatban, mind 
stílus tekintetében az időtállóságra törekszik.

PIRA ágyazható kanapé

REVIVUS levehető huzatos kanapéágy

TERMÉSZETESEN
ZÖLD

A zöld továbbra is dominálja a lakberendezés 
színpalettáját

Vélhetően a fenntarthatóság elvére rímelve tartja vezető helyét a 
lakberendezésben a zöld szín, ami pedig az árnyalatokat illeti, a 
népszerűségi lista élén a smaragdzöld áll.

OLEANDRO magas bárszék GRACEFUL pad
10 11

QUADROTTA étkezőszék • MADAME író/fésülködőasztal

https://innoconcept.hu/hu/family/ens-hu/
https://innoconcept.hu/hu/product/pira-25-szemelyes-agyazhato-kanape/
https://innoshop.hu/innovation-revivus-kanapeagy-lebeheto-huzattal
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MORO fotel

INES kárpizozott étkezőszék MIA szék

ATLANTE AT116 nappali kombináció12

BUBBLE kanapé

FLUFF ágykeret

NORMA kanapé • TERAZZO szőnyeg

TUKA étkezőszék

https://innoconcept.hu/hu/family/a1-saga-hu/
https://innoconcept.hu/hu/family/cloud/
https://innoconcept.hu/hu/family/c6-cosy-hu/
https://innoconcept.hu/hu/product/fluff-agykeret/
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MULTIFUNKCIONÁLIS 
ZÓNÁK A TÉRBEN
Rugalmas belső terek a nyitott vagy különálló 
helyiségek helyett

Hosszú évekig a nagy, nyitott terek hódítottak a belsőépítészetben. Az elv az 
volt, hogy legyen mindenki együtt, ha otthon van. Ne érezze magát senki sem 
kirekesztve csak azért, mert például éppen a konyhában van dolga.
Mint oly sok mindent, a mindennapjainkat soha nem látott módon átformáló 
járvány ezt a szemléletet is megváltoztatta. A nyitott terek teljesen nem szűntek 
ugyan meg, de átalakultak. Olyan zónák alakultak ki bennük, amelyekbe 
behúzódhatunk, amelyeket napszaktól vagy tevékenységtől függetlenül 
használunk. Egyik alkalommal a dolgozó szoba funkcióját tölti be például, míg 
máskor olvasó-kuckóként, vagy éppen étkezőként funkcionál. 

3
NOORA kanapé

15LAYLA moduláris ülőgarnitúra könyvespolc elemmel

LAYLA moduláris ülőgarnitúra

COAST moduláris ülőgarnitúra

14
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CLOUD kanapé

GINZA moduláris ülőgarnitúra

BIBLIO íróasztal ATLANTE AT120 nappali kombináció

ATLANTE AT205 nappali kombináció

CUBED kanapéágy16



18 19VOGAN kanapéágy

MAGOO kanapéágy

MULTIFUNKCIÓS 
bútorok
A belső terek átalakulását a bútorok is követték. 

Sokoldalúság és variálhatóság – ez lett a vezérlőelv, 

amit a környezettudatos gondolkodással már amúgy 

is jelen volt. 

PORTLAND kárpitozott franciágy

A 2023-as évet mindezeknek is köszönhetően a kisebb méretű ülőbútorok, 

az alapfunkciójukon túl tárolásra is alkalmas modellek, emelhető, 

fordítható, lehajtható darabok jellemzik. A kis, kerek dohányzóasztal pár 

mozdulattal családi étkezőasztallá válhat, hogy aztán visszalényegüljön 

a laptop alól éppen csak kilógó darabbá. 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. 

AROUND dohányzóasztal

19

GIOVE étkezőasztal

TWISTER moduláris kanapé

DAKOTA asztal

https://innoconcept.hu/hu/product/vogan-kanapeagy/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/kanapeagyak-fotelagyak/?filter_family=magoo-hu
https://innoconcept.hu/hu/product/sigmund-kanapeagy-2-x-80-200/
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JAPANDI
- a régi-új minimalizmus még mindig hódít 
Az úgynevezett zen terek már tavaly is a meghatározó trendek közé tartoztak.  
A világos fa, a tiszta vonalak és a természetesség érzetét keltő, könnyed 
belső tereket azonban a Japandi esetében a skandináv stílus teszi még 
különlegesebbé. Az egyszerűség a zen esetében néha puritánságba csap 
át, az észak-európai kényelemszeretet azonban „helyre teszi” a helyenként 
aszkétizmussal is kacérkodó távol-keleti dizájnt. A Japandi fő erénye az, hogy 
egyszerűen tovább viszi a zen és a skandináv stílus tulajdonságait, hanem 
ezek szinergiájaként egy teljesen új trendet jelent.  

4

20

NOORA kanapéCARO kanapé • TAB dohányzóasztal • BRIDA szőnyeg • ACORN lámpa

21ELOPE TÜKÖR • CANA komód

FRODE szőnyeg ELMIMA dohányzóasztal

BUBBLE kanapé SPLIT puff

HAVEN ágykeret • ORB lámpa

http://  
http://  
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KIS LAKÁSBAN NAGY LEHETŐSÉG

A természetesség, a minőségi anyagok használata, a még ha 
csak szinte jelképesen is jelen lévő növények a kis terekkel is 
csodát tudnak tenni. A japán lakásokat alapvetően jellemző 
kis alapterületet a távol-keleti országban nem a kreativitást 
korlátozó béklyóként, hanem lehetőségként élik meg. 
Mindehhez a skandináviok által mesteri szintre emelt, például 
a dán hygge-ből ismert fényjátékokkal, a kellemes tapintású 
szőnyegekkel és bútortextíliákkal olyan kuckós hangulat 
teremthető, amelynél a kis tér erénnyé válik.

NOORA kanapé

BOWIE fotel FRIEDMAN falipolc

ICARO asztal • FOYER étkezőszék

STORY  dohányzóasztal

ZEN szőnyeg

XSTOOL ülőke SEED étkezőszék

TRIPI kanapéágy

SIGMUND heverő22 23

https://innoconcept.hu/hu/product/bowie-fotel-bolia/
https://innoconcept.hu/hu/product/in-square-polc/
https://innoconcept.hu/hu/family/story/
https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/szonyegek/?filter_family=bolia-zen-hu
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PASZTELL SZÍNEK?
EZ CSAK TERMÉSZETES!
Az eddigi felsorolt trendek alapján nyilván nem meglepő, hogy a 2023-as 
dizájntrendeket nem a harsány, élénk színek jellemzik. A nyugalmat árasztó, 
halvány tónusú pasztelleké a főszerep. A fehér – amely nem metszően hideg, 
hanem inkább már-már vajszínű – mellett a halványzöld, a világos drapp, a 
mályvaszín hódít. Ezeket a színeket aztán puha talpalávalók, lágy természetes 
fények, egyszerűség és növények egészítik ki.

5

24

NOORA kanapé

LATCH dohányzóasztal

LANDA ágy • UNIVERSAL komód • COMFY fotelTRACK étkezőasztal • KIMONO szék • BALLOON lámpa

GRAB puff BALLOON lámpa

HORUS ágykeret LOMI moduláris kanapé
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GLOBE relax fotel

MR BIG moduláris kanapé

REND A LELKE...
Jól szervezett terek

Persze, hogy a lakásnak is. Örök kérdés, hogy a napi 
használati tárgyaknak hol legyen a helye, ha azt akarjuk, 
hogy csak oda kelljen nyúlni értük, ha szükség van rájuk, 
de közben ne legyen rumli.
A megoldás a rendszerezés, amelynek megvannak a maga 
egyszerű, de hatékonyságukat sokszor bizonyító szabályai:

1. Kezdd egy helyiségben!

2. Szánj rá időt!

3. Szortírozz!

4. Nézz kihasználatlan helyek után!

5. Használd ki a teret függőleges irányban is!

6. Válaszd szét a tereket!

7. Gondolj a gurulós tárolási lehetőségekre is!

6
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ATLANTE AT114 nappali kombináció

ZEN szőnyeg • NORD pad

ORB lámpa FRIEDMAN polc • ELTON kanapé • FUNO szőnyeg • BERLIN doányzóasztal

MIX dohányzóasztal

https://innoconcept.hu/hu/product/conform-myplace-bor-design-relax-fotel-forgo-labbal/
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NOORA kanapé

HORIZON  komód

29

NYITVA-ZÁRVA
A korábbi évek sok mindent szabadon hagyó, ezáltal sok mindent látni engedő trendjei 
után jövőre inkább „az amit nem kell feltétlenül látni, azt minek megmutatni?” elve 
érvényesül. Az teljesen rendben van, hogy a gardrób-szobában lévő szekrénynek 
nincsen ajtaja, de a tálalón lévő ajtó hatékonyan járul hozzá a rend érzetének a 
fenntartásához. 

NEUTRA polc FLOOW komód REMIX komód

CANA magas szekrénySTRAP tárolórendszer ENS fali tároló

LOGICA METROPOLIS gardrób LOGICA LIBERTY gardrób28

https://innoconcept.hu/hu/product/braid-szonyeg-vilagos-szurke/ https://innoconcept.hu/hu/product/braid-szonyeg-vilagos-szurke/
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NOORA kanapé

TOVÁBB HÓDÍTANAK 
A LEKEREKÍTETT FORMÁK
Kerek vagy szögletes?
A kérdésre nem lehet egyszerű igennel, vagy nemmel válaszolni. A 
lekerekített formák, organikus sziluettek a természetességet testesítik meg 
a lakberendezésben. Ha ilyen bútorokat, kiegészítőket használunk, azzal 
különleges kecsességet, melegséget és finomságot adhatunk otthonunknak. 
Kerek asztalok, henger alakú lábak, duci puffok, barátságosan bumfordi 
fotelek, lekerekített könyöklőjű kanapék, kerek szőnyegek, ívelt lámpabúrák, 
70-es évek ihlette retro minták sugározzák: a kényelem mindenek felett. A trend 
azonban az utóbbi években inkább a szögletesebb formák és egyenesebb 
vonalak felé tolódott el. Az összképet talán úgy árnyalhatnánk leginkább, ha 
azt mondjuk, hogy a gömbölyded formák egy-egy ikonikus darabbal továbbra 
is velünk maradnak, de csak akkor, ha funkcionalitása is indokolja a formát. 
Bizonyára senkit sem kell arról győzködni, hogy egy kanapé kissé párnázott-
kerekded könyöklője milyen kényelmet tud adni annak, aki oda fészkeli be 
magát.

7

ABREY asztal • OLEANDRO szék • LAKE komód

30 31

CLOUD design kanapé • MIX dohányzóasztal • SCANDINAVIA szőnyeg • BALLOON függeszték

PEYOTE dohányzóasztal ANGLE moduláris kanapé

ISLAND dohányzóasztal GHOST fotel
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CLOUD kanapé

ARIA kanapé CIRCLES állvány

BÚCSÚ A HAGYOMÁNYOS 
ELRENDEZÉSEKTŐL
Egy kanapé, két ugyanolyan fotel, egy dohányzóasztal – ahogyan sokáig 
ismertük a nappalikat. Ám a sablonos elrendezés 2023-ban már a múlté. 
Bátran vállalhatjuk, amit szeretünk: ha például a gömbölyű lámpákat 
szeretjük, akár többet is használhatunk és belógathatjuk őket egészen 
mélyre, akár a kanapé mellé. A lényeg leginkább az, hogy egy-egy feltűnő, 
hangsúlyos bútorral különlegessé, jellegzetessé tehetjük otthonunkat.

KALEIDO ágy

MADAME asztal

GINZA kanapé • ZEN szőnyeg • BAM dohányzóasztal GRACEFUL szőnyeg
32 33

LUNARIA függőlámpa • NOORA kanapé • COSH fotel • LATCH dohányzóasztal
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CLOUD kanapé

UNFURL kanapéágy

SEASHELL asztal • FOYER étkezőszék • LAKE komód

LUNARIA függőlámpa • GRACEFUL asztal • APELLE étkezőszék MUSHROOM dohányzóasztal

STAY lerakóasztal CAMEO bővíthető étkezőasztal LAZY relax fotel

COLLAGE szőnyeg CLUB fotel

STULLE asztal • STULLE szék

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/ulobutor/?filter_family=grace
https://innoconcept.hu/hu/product/kaleido-kerek-agy-matraccal/
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KÜLÖNLEGES 
TEXTÚRÁK, 
ANYAGOK ÉS FORMÁK
Légy bátor! 

A felszólítás ez esetben annak szól, aki azon töpreng, hogy mennyire merjen 
hozzányúlni olyan anyagokhoz, amelyek nem túl elterjedtek. Ez a helyzet 
például a bukléval is, vagyis azzal a kárpitozásra alkalmas szövettel, amely 
a múlt század közepén a nagy divatházak és a század népszerű tervezők 
kedvence volt. A Chanel ikonikus kosztümlétől kezdve egészen Vladimir 
Kagan íves Serpentine kanapéjáig a buklé a luxus védjegyének számított. 
Úgy tűnik, hogy a buklé a természetes hatású anyagokkal, a gyapjúval és a 
vászonnal újra megérkezett, és még ebben az évben is velünk marad és erősíti 
a meleg, otthonos hangulatú lakástrendet.

8

ATLANTE nappali kombináció

36

FUUGA fotel

LE MARAIS franciaágy • HOLLY lounge szék GORM fotel

VORTEX asztal • QUADROTTA szék • TERRAZZO szőnyeg

KORNUM kanapé GRAN CHAIR fotel

https://innoconcept.hu/hu/termek-kategoria/nappali/nappali-butor-kombinaciok/?brand=tomasella-hu
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A KORDBÁRSONY RENESZÁNSZA
Látványos és különleges – a bukléhoz hasonlóan igaz e két megállapítás a szintén újrafelfedezett kordbársonyra is, 
amelyet egyre gyakrabban használnak kárpitanyagként. Ha valaki nem fél az eredeti megoldásoktól – 
akkor érdemes kordbársony kanapét választania. Ezek sokféle stílusú enteriőrbe illeszkednek harmonikusan és 
növelik a bútor által nyújtott komfortérzetet.

HIGH END SEVENTIES kanapé

NOORA kanapé

39

COSIMA moduláris kanapé és puff BILOXI szék HASLE kanapé

KONNA székDENVER kanapé
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A NAPLEMENTE 
ÖTVEN ÁRNYALATA
Meleg, életteli tónusok
A pasztellszínek népszerűségéről korábban már írtunk. Közülük is kitűnik az a 
“Wild Wonder” névre hallgató aranysárgás árnyalatú szín, amely kicsit talán a 
90-es évek mindent elborító mediterrán-hangulatot árasztó divatjának emlékét 
idézi. 2023-ban a naplemente színei azonban inkább csak egy-egy darabban 
tűnnek fel, hogy harmonikus kontrasztot alkossanak a kiegyensúlyozott, 
nyugalmat árasztó környezettel. Egy aranysárga, narancsos szék, vagy fotel 
barátságos, életet sugárzó energiát hoz be a lakásba.
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ORLANDO kültéri kanapé

40

NOORA kanapé

TUKA étkezőszék

LAYLA kanapé

41

PICA kültéri lámpa

GHIA kanapéágy

https://innoconcept.hu/hu/family/tuka-hu/
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BEETLE fotel • CORK puff

LIVIA szőnyeg

ROCHE szőnyeg

NOA franciaágy

CLOUD kanapé

SALLA kanapéágy

SLEEPY kanapé

FOYER szék

IGLOO szék MORO fotel
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AZ ART DÉCO 
VISSZATÉR
Az örök kifinomultság idén is hódít
Hol jön, hol megy – nagyjából 100 éve tudjuk ezt az Art 
Deco-ról. A szecesszió azóta időről-időre megjelenik 
közöttünk. Merész geometriájából, elegáns formáiból és 
fényűző díszítéseiből árad a luxus érzete.
A modern Art déco csipetnyi csillogással modern, dinamikus 
és természetes, van benne valami a múltból, mégsem tűnik 
elavultnak. A visszafogott elegancia, mespékelve egy kis 
arannyal, vagy sárgarézzel, vagy akár barnával, zölddel és 
orgona-színnel csodákat tud tenni a lakásban.
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44
LUXE komód

NOORA kanapé

45

GIRO zsúrkocsi LEAVES lámpa

ATOLLO szék és pad
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NOORA kanapé

MINIMUM esernyőtartó FOYER szék PURO konzolasztal

INES  szék EIFFEL  szőnyeg

EIFFEL  szőnyeg • HOLLY szék

46

CIRCULUS  szőnyeg

COCO  lounge fotel

SUNSHINE  étkezőasztal

BALANCE  étkezőasztal • VALBY étkezőszék
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COCO lounge fotel • LE MARAIS kanapé • LINEE szőnyeg CLASS konzolasztal

FINN íróasztal

FINN íróasztal • EILEEN lerakóasztal • TORRANCE étkezőszék

ART DECO lámpaSUNSHINE asztal • HOLLY étkezőszék

HOLLY étkezőszék

INSTA-LAKÁS
Enteriőrök a kamerákra optimalizálva

Van, aki az edzőtermét, van, aki a kutyáját, vagy macskáját, más 
pedig a vendéglői vacsoráját tolja ki a virtuális nagyvilágba.

1

49

+

BOWIE kutyaágy
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ENS asztal

A csaknem 3,5 milliárd közösségi médiát használó ember 
közül sokan vannak azonban olyanok is, akik az izgalmas, 
tökéletes szín és formavilágot árasztó belső terekben szeretik 
megmutatni magukat. 
Lássuk, hogy lehet Insta-kompatibilis lakást varázsolni 
otthonunkból? Néhány összetevő a sikeres recepthez:

1. A fény használatának jelentősége. 
Legyen egyenleges, vagy játsszunk a fénnyel úgy, hogy 
figyelünk az árnyékra is!
2. Összehangolt színvilág – ne keveredjenek például a 
harsány színek a pasztellekkel!
3. Geometrikus formák, különleges vonalvezetésű 
dizájndarabok használata
4. Figyelem az egyediségre, a különlegességre. Ez lehet akár 
egy gyertyatartó, vagy egy váza, vagy egy a szokványostól 
eltérő tapéta is. A lényeg, hogy vonzza a tekintetet.

ANGLE kanapé • SPLIT puff • ORB lámpa ORB lámpa • LINK asztal • TUNE szék

FOYER szék • ICARO asztal

PEYOTE étkezőasztal

BEYLA komód HAVEN lounge fotel50 NOA franciaágy • SOAP puff • RENDEZ VOUS fotel

UPPER EAST kanapé

FRODE kanapéágy

CLOUD design kanapé • MIX dohányzóasztal

HIGH END kanapé

GIOVE étkezőasztal • TUKA szék

https://innoconcept.hu/hu/family/ens-hu/
https://innoconcept.hu/hu/product/bonnye-franciaagy-valaszthato-agynemutartoval/
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Telefon: showroom + 36 70 904-8833 | szállítás, raktár +36 70 904-8833 |  project +36 30 520-3122, +36 30 602-1129
Email: hello@innoconcept.hu 

NAPPALI | ÉTKEZŐ | HÁLÓ

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!

SHOWROOM | 
1033 Budapest, Bogdáni út 1. 
H 12-16, K-P 10-18, Szo 10-15
innoconcept.hu 
  innoconceptdesign 
 
WEBSHOP & OUTLET
innoshop.hu
  innoshopdesign
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