
Harmónia és hangulat – nappali bútorok 

Kellemes hangulat, meghitt környezet – engedje, 

hogy valódi melegség és családias légkör vegye 

körül pihenés közben. Legyen a nappali lakása 

szíve,  legyen  a  rohanó  mindennapokban  a 

nyugalom  szigete,  esténként  a  kikapcsolódás 

központja, a baráti beszélgetések és a hosszas 

olvasások helyszíne. Rendezze be nappaliját az 

aktuális  trendeknek  megfelelően  –  engedjen 

teret ízlésének. Töltse a felhőtlen délutánokat és a mesés estéket kényelmes és komfortos 

nappali  bútorok között.  Valósítsa meg elképzeléseit  – költözzenek otthonába a nyugat-

európai tervezők által megálmodott nappali bútorok. Olvassa el nappali összeállításunk és 

így, már a nappali bútor vásárlás is élmény lesz.

A nappali nem csak egy kanapé, két fotel és pár polc – ahhoz, hogy a szobának valóban 

magával  ragadó  atmoszférája  legyen,  összhangra  van  szükség.  Érje  el  a  tökéletes 

összhatást,  gondosan  kiválasztott  nappali  bútorokkal,  magas  minőségű  nappali 

berendezésekkel,  amelyek  a  finom  formákat,  a  funkcionális  tereket,  a  modern 

megoldásokat, a szelíd színeket és a német precizitást ötvözik, így biztosítva szántalan 

feledhetetlen  pillanatot  az  Ön  számára.  Válogasson  az  eneterieur.hu  nappali  

kompozícióiból, és találja meg az Ön kedvencét.

Az idei nappali trendek – nappali napról-napra

A  nappali  bútorok  legújabb  generációját  a  finom  letisztult  vonalak,  az  egyszerű 

megoldások  és  a  kreatív  kivitelezés  keveredése  jellemzi.  A  nyugat-európai 

tervezőasztalokról  már megérkeztek a kanapék, a szekrénysorok, a nappali  garnitúrák, 

amelyek a visszafogott eleganciát 
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és  a  kényelmet  ötvözik.  A  nappali  bútorok 

mindegyikénél  megfigyelhetjük,  hogy  az 

egyszerű vonalvezetés mellett nagy szerepet 

kap  a  funkcionalitás  is.  A  túlzások  helyett, 

inkább  az  egyszerű  formák,  az  egyértelmű 

vonalak,  a  fehértől  a  sötét  szürkéig  változó 

színek jellemzik a nappalit.  Egyhangúságról, 

azonban  szó  sincs  -  kreativitásunkat  az 

anyagok  kombinálásában,  a  strukturált  szövetek  kiválasztásánál,  a  különféle 

varrásmódoknál (idén a steppelt varrásforma a divat), és a színárnyalatokkal való játéknál 

engedhetjük  szabadjára.  Nappali,  ahol  tényleg  otthon  lehet  –  válogasson  a  nappali 

bútorokból kedvére, alkosson…

Ülőgarnitúrák, kanapék, fotelek - a kényelmes nappali bútorok

Helyezze  magát  kényelembe  és  élvezze  a 

kényelmet  magas  fokon.  A  nappali  teret 

biztosít  a  különféle  ülőgarnitúráknak, 

kanapéknak,  sarok-,  és  ágykanapéknak, 

foteleknek. Számos olyan magas minőségben 

kivitelezett nappali bútornak, amelyek minden 

pihenésnek  szentelt  pillanatunkat 

bearanyozzák. A kanapék világát is áthatja a 

trend – vagyis a letisztult megoldások, a finom formák. A foteleknél a funkcionalitás mellett  

azonban  a  modern  technika  is  helyet  kap.  A nappaliban kényelmünket,  nyugalmunkat 

szolgálják  már  a  távirányítóval  vezérelhető  nappali  fotelek  is.  Jellemző  a  nappali  

berendezésekre, hogy törekednek az egyszerűségre - törekedjen rá Ön is - egyszerűsítse 

le a bútor vásárlást, könnyítse meg azzal, hogy felkészül rá.

www.enterieur.hu

http://www.enterieur.hu/
http://www.enterieur.hu/
http://www.enterieur.hu/
http://www.enterieur.hu/onallo-butorok/nappali-butor.html
http://www.enterieur.hu/onallo-butorok/nappali-butor.html


Kanapé,  vagy  ülőgarnitúra  vásárlás  előtt  érdemes  több  szempontot  megvizsgálni,  és 

elhelyezésekor szem előtt tartani a következőket:

• Méretek – mérje fel a szoba, a nappali  méreteit  – a kanapé kiválasztásakor ezt 

vegye alapul. Ne válasszon olyan kanapék, amely túl nagy, mert összenyomja a 

szobát,  ronthat  az összképen.  A túl  kicsi  bútor  pedig,  jellegtelen  lesz a  nappali  

térben. Kezdje a felméréssel és utána pedig kattintson a minőségi német nappali  

garnitúrákért.

• Sarok, ágy, funkciós – a kanapék között számtalan eltérés van funkció és kialakítás 

szerint. Gondolj át, hogy Önnek mire van szüksége – csak egy kanapéra, ahonnan 

nézheti  kedvenc  TV  műsorait,  vagy  egy  sarokkanapéra,  ahol  az  egész  család 

elnyújtózhat, vagy esetleg egy ágykanapéra, hogy a vendég is ott tudjanak aludni.  

Mérlegeljen, és válasszon megbízható társat a pihenéshez.

• Anyagok – kombináljon bátran.  Különféle anyagok – eltérő színek és változatos 

struktúrák. Dobja fel az egyszerű színeket extravagáns kompozíciókkal. Engedjen a 

kontrasztok csábításának, a különféle varrások hívogatásának.

• Radiátor előtt – a kanapék elhelyezésénél figyelembe kell  venni, hogy a nappali  

bútorokat ne helyezzük a radiátor, a fűtőtest ele, mert ebben az esteben felfogja a 

meleget.

Dőljön hátra, lazítson...

a harmónia,  a  tökéletes összhang, a stílusos 

kanapék,  ülőgarnitúrák,  nappali  bútorok már 

csak egy kattintásnyira vannak – rendezze be 

otthonát  kényelmesen  lépjen  be  a  csodás 

nappalik világába…
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Dohányzóasztalok – nappali bútorok a kanapék mellett

A nappali bútorok szerves részei a pihe puha 

kanapék  és  a  kényelemes  fotelek  mellett  a 

dohányzóasztalok is. Az idei trendek a letisztult 

formákat helyezik előtérbe. A változatos fa és 

üveg-fém  dohányzó  asztalok  egyaránt  jól 

mutatnak a nappali  bútorok között.  A modern 

formák  teret  hódítanak  és  megragadják  a 

figyelmet  –  funkcionális  terekkel  és  kellemes 

ívekkel invitálnak pihenésre. 

Válasszon  akár  ovális,  kerek,  vagy  négyszögletes  kivitelt,  a  nappaliba  szánt 

dohányzóasztaloknál csak a következőket tartsa szem előtt:

• Stílus – fontos,  hogy a  dohányzóasztal  stílusában egységet  alkosson a nappali 

többi  berendezésével.  Törekedje  a  nappali  bútorok  és  a  dohányzó  asztal 

összhangjára.  Ez  persze  nem  zárja  ki  a  különleges  kombinációk  lehetőségét. 

Válogasson, és élvezze a végső hatást.

• Méret – az összhanghoz az is hozzátartozik, hogy az asztal magassága, mérete 

illeszkedjen az ülőgarnitúrához. Fontos, hogy a kanapé és az asztal magassága 

hasonló legyen. Teremtsen egységet a részekből, vagy válassza a nappali  bútor 

családok valamelyikét, a tökéletes kombinációk bármelyike otthona ékköve lehet.

• Ízlés dolga – számtalan különféle stílus és forma keveredik a nappaliba tervezett 

dohányzóasztaloknál - igaz a design alapjegyeiben találhatunk hasonlóságokat, de 

a fényes fehér, a fa mintát imitáló, vagy az üveg felületek hatása mégis sokban 

eltér. Mindig azt válassza, amely Önnek a leginkább tetszik – valósítsa meg álmait.

Tegye rá a társasjátékot a családi együttlétek alkalmával, pihenjenek itt a boros poharak a 

baráti beszélgetések alkalmával – válasszon a nappali bútorokhoz illő dohányzóasztalt az 

enterieur.hu minőségi összeállításából…
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Szekrénysorok, TV-, hi-fi állványok és komódok – nappali bútorok

Praktikus  pakoló  felületek  és  esztétikus 

megjelenés, ez jellemzi a nappali bútorokat, a 

szekrényeket,  a  TV-,  hi-fi  állványokat  és  a 

komódokat. A padlón heverő könyveknek, és a 

házi mozi rendszernek találjon jobb helyet. A 

nappali  tökéletes  kiegészítői,  vagy  mondjuk 

inkább  elengedhetetlen  részei  a  szekrények, 

amelyek minden értéknek helyet biztosítanak, 

és  megadják  a  szoba  teljességét.  Válogasson  a  kifinomult  nappali  összeállításokból, 

amelyek híven tükrözi a legújabb trendeket. Legyen az Öné egy led világítással felszerelt 

multimédia bútor. Élvezze a meghitt hangulatot a magas minőségű és finom kivitelezésű 

nappali bútorok társaságában.

Találja meg az Önnek való nappali bútorokat vesződés nélkül. Olvassa el összeállításunk, 

és kattintson a széles választékért:

• Hangsúly a részleteken – a szekrénysoroknál, a nappali bútoroknál, még a letisztult 

formák világában is nagy jelentősége van a részleteknek. Ismerje meg a fiókok, 

polcok, és állványok titkait a nappali berendezése előtt. Ne a könyvmennyiségét, és 

a  dísztárgyai  méretét  alakítsa  a  szekrényhez,  hanem fordítva  –  fedezze  fel  az 

Önnek való megoldást.

• Légiesen  egyszerű  –  a  nappali  bútorok  legújabb  darabjai  könnyedséget 

sugároznak.  Hagyja  másnak  a  nyomasztó  nehéz  bútorokat,  válasszon  könnyed 

kivitelezésű, modern, technológiával felszerelt nappali berendezéseket. Led fények 

és könnyed, mégis megbízható szerkezetek.

• Falra szerelhető, vagy szabadon álló – választhat szabad álló, független, vagy falra 

szerelhető  nappali  berendezéseket  is.  Fontolja  meg,  hogy  Önnek  mire  van 

szüksége. Van-e elég üres fal felülete, amelyet szívesen kitöltenek egy nappali 
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összeállítással,  vagy  inkább  egy  szabadon  álló  megoldást  választ,  amely  akár 

térelválasztóként is funkcionálhat? A döntés az Ön kezében, a választék pedig csak 

egy kattintásra. 

Rendezze be a nappalit  – találja meg az Ön ízlését tükröző letisztult,  stílusos nappali  

berendezést, válogasson a legújabb nyugati trendekből.

Nézzen  körül  az  enterieu.hu  oldalon,  fedezze  fel  a  legújabb  trendeket  képekben  is  – 

ismerje  meg  a  nyugat-európai  lakberendezései  megoldásokat,  és  válassza  ki  az  Ön 

kedvencét.

Elérhetőségeink:

www.enterieur.hu

+ 36 1 769 07 93
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