
Ízekkel, színekkel, élettel teli étkező
Az igazán ínycsiklandó  ételek  titka  a  minőségi 

alapanyagokban rejlik.  Az ebéd sikere azonban 

nem csak a tálalt finomságokon múlik, hanem az 

étkező atmoszféráján is. Állítson össze tökéletes 

kompozíciót  az  étkező  berendezésekből,  és 

élvezze  az  ízeket,  a  színeket,  a  formákat,  az 

összhangot, amely átjárja az étkező hangulatát. 

Otthonában,  az  étkező  egyszerre  legyen  a 

meghitt  családi  ebédek,  a  baráti  beszélgetések  helyszíne  –  legyen  az  ünnepek  és  a 

mindennapok  szerves  része.  Valósítsa  meg  mindezt  egyszerre  –  olvassa  el  étkező 

összeállításunkat, és így élmény lesz az étkező bútor vásárlás.

Az étkező több egy asztalnál és néhány széknél – a megfelelően kiválasztott bútorokkal 

tegye a helyiséget egyszerre otthonossá és divatossá. Kövesse a trendeket, kombinálja az 

alapanyagokat és formákat – teremtse meg az étkezőt, amely az Ön ízlését tükrözi. Nincs 

tökéletes recept, de az enterieur.hu kínálatában összeállított étkező hozzávalók, a nyugat-

európai tervezők által megálmodott, magas minőségű étkező bútorok, biztos nem fognak 

csalódást  okozni  se  Önnek,  se  családjának,  se  vendégeinek.  Nézelődjön  kedvére,  és 

tálalja meg a tökéletes menüt – étkező bútorok Önnek…

Az idei étkező trendek testközelből – étkező stílusosan

Első lépésben ismerj  meg az étkező minden 

részét  meghatározó,  általános  trendeket  – 

fedezze  fel  bennük  azokat  a  mozzanatokat, 

amelyek az Ön egyéniségét fejezik ki. Az idei 

bútor tervek, a lakberendezései irányvonalak a 

csicsás, túldíszített  felületek helyett,  inkább a 

letisztult formákat képviselik - itt érvényesül, 
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hogy a kevesebb, az több. Az egyszerűség az étkező bútoroknál a tökéletes összhangban 

forr ki, amelyet az elegancia és a funkcionalitás kettőse alkot. Az egyértelmű vonalak az 

étkező  teljes  egészében  a  könnyed  komfortot  kommunikálják.  Az  étkező  szín-,  és 

formavilágát, a felhasznált anyagokat is  az  egyszerűség jellemzi. A tiszta, magas fényű 

fehér  felületek,  az  üveg-fém  kompozíciók,  a  változatos  fa  bútorok,  a  szürke  minden 

árnyalata, a koszos lila, a drapp és a kávészín együttesek - a fiatalos formák, a modern 

megoldások, a kényelem és a kifinomult kivitelezés jellemzi az étkező bútorok legújabb 

generációját.

Étkező asztalok – biztos lábakon
Az általános trendek nagy hatással  vannak az 

étkező lelkét jelentő étkező asztalra is. Az étkező 

bútorok közül az asztaloknál a puritán formák, a 

funkcionalitás  kap  fontos  szerepet.  Ebben  a 

teljesen  letisztult  designban  -  az  üveg,  fém 

összeállítások  és  a  változatos  színekben 

megjelenő  fa  erezetet  imitáló  felületek  visznek 

életet. 

Étkező  asztalt  keres? Ismerje  meg  a  részleteket,  amelyek  az  étkező  bútor  vásárlást 

megkönnyítik. Az étkező asztal vásárlásnál fontos, hogy:

• Felmérés – kezdjük mindig a rendelkezésünkre álló helyiség felmérésével, legyünk 

tisztában a méretekkel, így nem fog kellemetlen meglepetés érni. Fontos, az étkező 

asztal  kiválasztásakor,  hogy a székekkel  is  kalkuláljunk  – biztosítsunk elegendő 

teret a kényelemes elhelyezkedéshez.

• Felület  –  válasszuk  ki,  hogy  milyen  felületet  szeretnénk,  melyik  illik  az  étkező 

stílusához,  a  mi  ízlésünkhöz.  Szerencsére  a  letisztult  étkező  asztal  design 

számtalan kombinációhoz illik, kiegészíti azokat. Akár a fényes üveg-fém felületek, 

akár  a természetes fóliázott  fa megoldások mellett  dönt  a  magas minőséget  az 

enterieur.hu garantálja.
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• Forma – kerek, szögletes, vagy valami különleges kivitel? Határozott vonalvezetés, 

letisztult  megoldás,  az  étkező  asztalok  most  az  egyszerű  formákat  követik. 

Kombinálja a szögletes felületet ovális lábakkal – találja meg az Ön kedvencét.

• Funkció  –  az  étkező  asztalok  közül  választhatunk  fix,  vagy  nagyobbítható 

megoldásokat is. Álmodja meg Önnek mekkora asztalra van szüksége, és döntsön 

a várható vendégek számának megfelelően. A nyugati tervezők által összeállított 

étkező bútorok közül válassza az Önnel valót.

Látogasson el oldalunkra és ismerje meg étkező asztal kínálatunkat…

 

Gasztronómia és ergonómia – étkező székek a kényelem jegyében

 

Az  étkezőben  az  asztalok  kiegészítőire  is 

érdemes  gondolni  –  vásároljon  szép  és 

kényelmes székeket,  sarok padokat, és kínálja 

hellyel  vendégeit.  A  megismert  trendeket 

követve a székek a letisztult  formákat  követik, 

azonban a ’60-as évek vastag lábú modelljeinek 

reneszánszával  is  találkozunk.  A fém,  a  fa,  a 

színes  szövetek  és  a  lélegző  műbőr  egyaránt 

helyet  kapnak  az  étkező  bútorok  világában  –  így  az  egyszerű  kivitelezésű  étkező 

bútoroknak is stílusos megjelenést kölcsönözhetünk. 

Helyezze magát kényelembe az étkezőben!  Merüljön el a székválasztás rejtelmeiben és 

találja meg két kattintással az Önnek való darabokat – tippek bútor vásárláshoz:

• Kombináljon –  varázsolja élettel telivé a letisztult designt  rafinált megoldásokkal. 

Kombinálja a különféle anyagokat, és bolondítsa meg kontrasztos színekkel. Üveg-

fém  étkező  asztal  mellé  válasszon  fa  lábú  széket  és  élvezze  a  tökéletes 

összhatást. 
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• Szék és étkező sarokpad – válassza tetszés szerint az egyedül álló székeket, vagy 

használjon  ki  minden  területet  egy  sarokpaddal.  Az  egyszerű  és  letisztult 

megoldások mindenképp az étkező részét fogják képezni – dönthet egyik,  vagy 

másik  mellett,  vagy akár  kombinálhatja  is  a  kettőt.  Az  ülőfelület  és  a  háttámla 

méretéről se feledkezzen el - mindig biztosítanak elég helyet a kényelmes üléshez. 

Nézzen körül az étkező bútor családok között, ahol tökéletes összeállítások várják.

• Szövetek – engedje szabadjára a fantáziáját. Szövetek széles választéka az étkező 

asztal  körül  is.  Válogasson kedvére az extravagáns strukturált  anyagokból  -  így 

válik az étkező élettel telivé.

• Ergonómia – tartsa szem előtt az étkező falai között is az ergonómia kérdését. A 

kialakításuknak köszönhetően a modern formavilágot tükröző szánkótalpú székek 

ülőfelülete, háttámlája és lágy hintázó mozgása minden szempontból egészséges 

és kényelmes pihenést biztosítanak.

Fedezze fel a kényelmet – kattintson a komfortos étkező székekért...

 

Tálaló szekrények – étkező bútorok

Az  étkező  tökéletes  összhangjához 

elengedhetetlenül fontos, hogy teret biztosítsunk 

a  pakolásnak  is.  Egészítse  ki  az  étkező  bútor 

kompozíciót  egy  tálalószekrénnyel.  A  nyugati 

trendeket  átható  egyszerű  vonalak,  a  letisztult, 

fiatalos  és  funkcionális  formák  beköltöznek  az 

étkező  bútorok  világába.  Itt,  azonban  már  a 

technika  is  nagy  szerepet  kap  –  a  beépített 

hangulatvilágítás  teszi  az  étkező  designt  még 

ellenállhatatlanabbá.
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Étkező, tálaló bútor vásárlás közben szemezgessen kedvére, de először gondolja át:

• Méretek – ahogy az étkező asztalnál, itt is első a méretek megszabása. A számos 

kivitel  közül  válassza  ki,  hogy  Ön  magas  és  kis  alapterületű,  vagy  inkább 

szélesebb kialakítású étkező, tálaló bútort szeretne. Mérlegelje a helyigényét és az 

étkező összhangjára gyakorolt hatását.

• Üveges  vagy  sem –  a  trendeknek  megfelelően  több  kivitellel  is  találkozunk.  A 

minimál  felé  hajló  bútorokat,  azonban üveg  felületekkel  lehet  megbolondítani  – 

válasszon kedvére valót.  Az üveges felületek a dísztárgyaknak is  ideális  helyet 

biztosítanak – az étkező ékköveivé válnak

• Világítás – kedveli a modern megoldásokat? Akkor az étkező bútor választás során 

szenteljen  figyelmet  a  technikai  újításoknak,  és  Ön  is  világítsa  meg  a  tálaló 

szekrény tágas belső terét különböző színű led lámpákkal. 

Rendezze  be  otthonát  hangulatos  és  praktikus  tálaló  bútorokkal  –  a  minőségi  étkező 

bútorokért kattintson…

 

Rendezze  be  otthonát  a  legújabb  nyugati  trendeknek  megfelelően  –  élvezze  a  finom 

ételeket  kellemes  társaságban,  minőségi  környezetben  –  igényes  étkező  bútorokkal 

berendezett élettérben.

 

 

Elérhetőségeink
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