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KÖLTÖZZ KI NYÁRRA A
SZABADBA
Hozd ki a nyárból a legtöbbet és költöztesd ki a nappalid
otthonos hangulatát a teraszodra. Rendezd be hívogató
kerti bútorokkal, napernyővel, lámpával, szőnyeggel, szép
kaspókba ültetett növényekkel.

Nagyszerű érzés újra együtt lenni a szeretteinkkel egy
szépen megterített kerti asztal körül vagy kellemes hangulatban beszélgetni besüppedve egy puha kerti kanapéba.
Az 1960-as évek stílusa jegyében készült fabútoraink között
nagyon sok újdonságot, és olyan izgalmas részleteket
fedezhetsz fel, mint a halszálkaminta, lamellák, valamint a
szolid színek.
Lapozz bele katalógusunkba és hagyd, hogy inspiráljon
Nicola IDdesign világa.

Élet a teraszon
reggeltől estig,
lapozz a
8. oldalra
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Zen nyaraló és
meghitt kert,
lapozz a
18-19. oldalra

Varázsold zölddé
az erkélyed,
lapozz a
28. oldalra

Könnyed nyári
mulatság,
lapozz az
53. oldalra

Pihentető kerti pad,
nyáresti kikapcsolódás a szabadban,
lapozz a
68-69. oldalra

A katalógusban szereplő árak a bruttó eladási árak, melyek a készlet erejéig érvényesek. Fenntartjuk a jogot a
P ri s eváltoztatásokra,
rne i k a t a l og et erárváltozásokra,
n o rm alp riser oag szállítási
g æld er såkésedelemre
læn g e laver és
h aves.
nyomdai hibákra,
az elfogyott tételekre.
V i t a ge r f orbe hol d f or t r y k f e j l , æn d rin g er, p risæn d rin g er, fo rsin kelser p å leverin g o g u d so lg te v a r e r.
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SERINO
Kerekített sarokmodul

TEREMTSD MEG AZ 50-ES
ÉVEK LUXUSHANGULATÁT
A TERASZON

A Serino kerti garniturát az 50-es évek
luxushangulata inspirálta. Ez a gyönyörű
fonott bútor, nyitott, kellemes érzést ad,
miközben az árnyékban pihensz vagy a nap
lágy sugarait élvezed. A gyönyörű kerek
kerti asztal nem csupán a tekintetet, hanem
a hangulatot is lágyítja. E körül a kerti asztal
körül igazán élvezetesek mind a szép nyári
napok, mind a kellemes nyári esték. A
Serino kerti moduláris kanapén mindenki
kényelmesen elfér, amelyet különféleképpen, saját elképzelésed és igényed szerint
állíthatsz össze.
JÓ TUDNI

Serino
Záró elem
Sarok elem
Középső elem
Kert fotel
Kerti asztal
Kerti Ottomán
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Kézzel fonott

Nem rozsdásodik
Nem igényel karbantartást
Kívánság szerint
összerakható

5

Mirabel
kaspó
3-as szett

JÓ TUDNI

Kézzel fonott

Nem rozsdásodik
Könnyű karbantartani
Kívánság szerint
összerakható

Hedmark párna
45 x 45 cm.
60 x 60 cm.

AZ 50-ES ÉVEK
INSPIRÁLTA LUXUS KERTI
MODULÁRIS KANAPÉ

Középső elem
2 személyes záró elem
Sarok elem
Kerekített sarok elem
Ottomán

Der er plads til alle i Serino-modulsofaen,
hvor du har utallige muligheder for
sammensætning efter netop dine
behov og ønsker.

NESTOR
LOUNGESTOL

3.999.-

Serino
Kerti asztal
Átm. 100 cm x M 33 cm
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Serino kerti kanapé
A kép szerinti összeállítás
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REGGELTŐL ESTIG A TERASZON

is

Langkawi napozóágy
Ri

Joye futószőnyeg
Sz 80 x H 250 cm.
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„Odavagyok a nagy
teraszokért, ahol
békében és nyugalomban lehet pihenni
egy könyvet olvasva,
vagy együtt grillezni
és élvezni a nyár
kellemes hangulatát
szeretteinkkel.”

NAPOZÓÁGYAK

ELLENÁLLHATATLAN,
HÍVOGATÓ OÁZISOK
Bestla napozóágy
Juliet kültéri szőnyeg
Lilium ülőpárna
Tulip ülőpárna
Többféle színben is kaphatók.

Lidan
Függő napernyő

Kravik kaspók

TIPP

Hozz létre eltérő
funkciójú zónákat a
teraszodon a nap
járásának
megfelelően.
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Kalino kerti bútorszett

Drasil
Lerakóasztalok

Halsia párna

Vigo kertiasztal
Átm. 90 x M 45 cm.

Halsia pléd

Zada kaspók
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VIDD A NAPPALID
A SZABADBA
A Minerva egy igazán különleges kerti
bútor szett a maga egyedi részleteivel. A
széles poliészter kötél a bútor hátoldalon
és körbe a karfán magával ragadja a
tekintetet, szép, szolid taupe színeivel
kellemes kontrasztos keretbe foglalva a
homokszínű párnákat.
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Minerva kerti kanapé
Minerva kerti fotel
Avisa kerti asztal Átm. 80 cm.
Avisa kerti asztal Átm. 53 cm.
Tonya natúr szőnyeg Átm. 200 cm.
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JÓ TUDNI

Időjárásálló
Egész évben kint tartható
Kosztaszító hatású
Víz- és napálló

Kívánság szerint
összerakható

12

Langkawi kerti kanapé
Langkawi kerti fotel
Langkawi napozóágy
Vigo kerti ülőke. Kerek vagy szögletes

13

FSC

JÓ TUDNI

®

Amikor FSC jelöléssel ellátott IDdesign terméket
választasz, te is törődsz az erdővel, a benne élő
állatokkal és emberekkel. Az FSC tanúsítvánnyal
ellátott erdőben vigyáznak arra, hogy generációról-generációra megőrizzék az erdei élet változatlanságát, és az erdő biológiai fajgazdagságát. Az FSC
biztosítja továbbá a ritka és veszélyeztetett fajok
védelmét is.
Keresd katalógusunkban az FSC logóval ellátott,
minősített termékeket, és figyeld az FSC jelölését
termékeinken akkor is, mikor legközelebb ellátogatsz hozzánk.

(FSC ® N001748).

Jó helykihasználtság

Langkawi
Kerti lerakóasztal

Könnyű karbantartani

AZ IDŐTÁLLÓ DIZÁJN ÉS A
GYÖNYÖRŰ KÉZIMUNKA
ÖTVÖZETE
Bátran mondhatjuk, hogy a Langkawi kerti bútor szett
az egyik legjobb bútorösszeállításunk. Az idén újraalkotott Langkawi kerti bútor szettet időtálló forma, a szezon
meghatározó színei és a letisztult skandináv dizájn
jellemzi. A bútor világos fából készül a rá jellemző
különleges mintázattal gyönyörű homok és taupe színű
textillel kombinálva. Csodás újragondolása az eredeti
Lankgawi szériának.

Langkawi kerti kanapé két párnával
Extra párna
Langkawi kerti fotel
Langkawi napozóágy
Eiker kerti lerakóasztal

Langkawi napozóágy
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Több székünkhöz és
kanapénkhoz is passzol

Eiker kerti lerakóasztal
Lidan függőnapernyő
Fekete színben is kapható.
Boca napernyőtalp

Hedmark párna
45 x 45 cm.
60 x 60 cm.
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JÓ TUDNI

Nem rozsdásodik

Több székünkhöz is
passzol

Könnyű karbantartani

K r o k a n havebord L 210 x H 75 x B 90 cm. 6 .9 9 9 .- Bra n co st ol 949.-

Krokan kerti asztal H 210 x Ma. 75 x Sz. 90 cm., Branco kerti szék
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MEGHITT KERT

ZEN NYARALÓ

TIPP

Helyezz egy kerti fotelt

Click napozóágy
Több színben is kapható

vagy napozóágyat a virágok
közelébe, és add át magad
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„A nyaralómat olyan
természetes anyagokkal dekorálom mint a
vessző, juta és kender,
lágy függönyökkel és
pasztellszínekkel, így
teremtve meg a tökéletes nyaraló érzést.”

Ball fali lámpa
Az izzó külön kapható

Ravenna kerti asztal
Lerakóasztal

TIPP
A nyaralód könnyed
oázissá válik, ha lágy
színekkel és csupán
néhány tárggyal
dekorálod.

Agnes függöny
H 220 x Sz 145 cm.
H 250 x Sz 145 cm.

a virágok látványának és
kellemes üde illatának

Athea
pléd

Kebie
K ebi
e kur vkosár
169.-

párna
HHedmark
edmark pudebet
ræk
45x x4545cmcm.
45
. 149.60
. 179.60x x6060cmcm.

Sandur bögre

„Ha olyan szerencsés
vagy, hogy van kerted,
akkor te is tudod, milyen
csodálatos nyáron kiülve
pihenni az almafa
árnyékában, piknikezni a
hűvös fűben, vagy csak
kint feküdni, bámulva az
eget és beszívni a virágok
üdítő illatát.”

Himalaya kerti fotel
lábtartó
Bor lámpás
Sena pléd

Buri tálca
Juliet kancsó
Juliet vizespohár
Decent váza

Blake kilim szőnyeg
Több méretben is kapható
Shanta párna
60 x 90 cm.
Picardie vizespohár
2 darab

Amigo kerti pad
Olano napozóágy

Athea
A t hea pléd
pl ai d
249.-

Halong kerti pad

Halong kerti fotel
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KÉZZEL SZŐTT
LUXUS

20

Calvi natúr színű 3 személyes polyrattan kerti kanapé, kerti sarokkanapé, kerti asztal
Thora natúr szőnyeg, Mirabel kaspó, Blair váza
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PIHENTETŐ
LUXUS
Kerti pihenőfotel

Az Alma fotel kényelmi funkciójának köszönhetően a
legmegfelelőbb hely a nyári pihenéshez, kikapcsolódáshoz.
Dőlj kényelmesen hátra és pihentesd lábaid mindössze egy
kézmozdulattal a fotel oldalán található gomb segítségével.

Lábtartó

Kerti kisasztal

JÓ TUDNI

Kézzel készített

Kosztaszító hatású
Víz- és napálló

Könnyű karbantartani
Kívánság szerint
összerakható

TEREMTSD MEG
A NAPPALID HANGULATÁT
A TERASZODON

Számtalan lehetőséget kínál a kültéri használathoz.
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Calvi
Calvi
Záróelem
Endemodul 2.999.Középsőelem
Midtermodul 2.399.Sarokelem
Hjørnemodul 2.999.Kerti
fotel2.999.Hvilestol
Chaiselong 4.499.Ottomán

Calvi natúr színű polyrattan napozóágy
Calvi kerti lerakóasztal
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JÓ TUDNI

Kézzel készített

KÖZÉPPONTBAN
A KÉNYELEM ÉS
A RUGALMASSÁG

Nem rozsdásodik

Egymásba rakható

Nem igényel karbantartást
Kívánság szerint
összerakható

GAZDAGITSD A KERTED SOKOLDALÚ LUXUSSAL
A Geranie annyi lehetőséget kínál, hogy semmiről sem kell lemondanod. Ez a kerti bútorcsalád
mind formavilágában mind funkciójában sokoldalú. Az ülőgarnitúra többféleképp is összerakható,
így ideális pihenőhely lehet kettő vagy akár több személy számára is. A sokoldalúsága használaton
kívül is megmutatkozik. A bútor keskeny toronyba rakásolható, megkönnyítve ezzel a tárolását.
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Geranie kerti bútor szett
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2022 – es SZEZON SZÍNEI
TEREMTS NYUGALMAT KINT IS

A szezon színeit a természet színpalettája ihlette. A szolid színek a kültéri dekorációban is a
természetet jelenítik meg, így még inkább sikerül kikapcsolódni és eggyé válni azzal.
Az idei trend fa színei, a taupe, jégkék és okker, megidézi a természet egységét és harmóniáját, egyben nagyon sokoldalúak is, remekül kombinálhatóak különféle anyagokkal, kővel,
fémmel, fával is. Ezekkel a színekkel könnyebben kifejezheted önmagad és jelenítheted
meg a hozzád legjobban illő stílust a kertedben is.

TAUPE

A természetes színek a maguk
szolidságával összhangot
teremtenek az anyatermészettel, a földdel. A taupe egy
nagyon kellemes szürkésbarnás színárnyalat, amely nyugalmat és letisztultságot sugároz.
A föld szelíd színei még inkább
összhangba hozzák otthonod
a természettel.
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JÉGKÉK

Ez a hideg kék az ég kékjére
emlékeztet könnyed felfrissülést hozva a meleg nyári
napokba. Remekül illik mind a
természetes, mind a fekete
színekhez, a maga visszafogott
módján csodaszép kontrasztot
teremtve közöttük

OKKER

Nincsen nyár sárga színárnyalat nélkül. Idén az okker hoz
élettel teli, barátságos színt a
kültéri bútorainkba és kiegészítőinkbe anélkül, hogy
harsánnyá tenné azokat.

2

VARÁZSOLD ZÖLDDÉ AZ
Grønt
ERKÉLYEDfrirum på

JÓ TUDNI
Kényelmes ülések
Rakásolható
Divatos színek
Kinti és benti használatra
egyaránt alkalmas
Nem igényel karbantartást
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„Rendezd be az erkélyed
kis, rugalmasan átalakítható, igényeid szerint
bővíthető vagy kisebbíthető bútorokkal, felfüggeszthető kaspókkal, balkon
ládákkal, lámpafüzérekkel,
egy olyan kellemes extra
helységet teremtve, ahova
kiülve élvezheted a természetet.”

Lioni
kertiszék

Decent
váza

TIPP

Hozz létre egy igazi zöld

Askia kerti asztal H 126 x Ma 75 x Sz 70 cm.

oázist az erkélyeden, helyezz

Askia havebord L 126 x H 75 x B 70 cm.
Portio kertiszék
2.199.P oTöbb
r t i o színben
h a v e s t o lis kapható.
F å s i f l e r e f a r v e r.
599.-

ki kaspókban növényeket,

akassz néhányat a falra is,
vagy akár a mennyezetre.

Grya
napelemes kerti lámpafűzér

Bianchi
kertiszék
Párnával együtt
Langkawi
kertiszék

Portio
kerti szék
……….,-Ft
Tulip
ülőpárna
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Bambu dekor létra

Tulip
székpárna

29

IMPOZÁNS
KERTI BÚTOROK
Circle kerti asztal
Átm. 150 cm.
110 cm átmérővel is kapható

Az asztalt úgy tervezték, hogy rengeteg helyet
biztosítson a lábak számára, így többen is
kényelmesen helyet foglalhatnak az asztal körül.
Két méretben is kapható: 110 cm és 150 cm
átmérővel is, bambuszból vagy fekete polywood-ból. 8-10 fő kényelmesen elfér körülötte.
Közepén egy dekoratív gránitkő található a
forró edények és serpenyők számára.

Circle kerti asztal Átm. 150 x M 74,5 cm.
110 cm átmérővel is kapható
Click kerti szék
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Click kerti szék

A Click kerti szék a maga
letisztult, ergonomikus
kialakításával csodás
látványt nyújt az asztal
körüli ismétlődésében. Ha
változtatni szeretnéd a
színét, könnyedén
megteheted, csak vásárolj
hozzá még lamellákat,
amelyek egyszerűen
cserélhetők.

Eclipse kerti asztal
H 200 x Sz 110 x Ma. 74 cm.
Fekete polywood-ból is kapható.
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Ahogy azt a neve is sugallja, a Leaf kerti asztalt a természet
ihlette. Az asztal alakjának köszönhetően igazán nem foglal
sok helyet, mégis könnyedén elfér körülötte akár hat fő is. Az
asztal mintája különleges, figyelemfelkeltő jelleget kölcsönöz
az asztalnak.

A BAMBUSZ

Leaf kerti asztal
H 146 x Átm. 146 x Ma. 75,5 cm.

az egyik legnépszerűbb
anyaga a lakberendezésnek.
Ha bambusz kertibútort
választasz, lelkiismeretfurdalás nélkül helyezheted
magad kényelembe egy
gyönyörű, trendi kertiasztalnál, hiszen választásod
egyben környezetbarát is. A
bambusz gyors növekedése
miatt minősül igazán fenntartható anyagnak.

Click hintaszék
Több színben is kapható.

Click pihenőszék
Több színben is kapható.

Click napozószék
Több színben is kapható.
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Click sunrocker
Több színben is kapható.
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JÓ TUDNI

Könnyű karbantartani
Gyorsan szárad
Víz- és napálló
Könnyed elemek

Nestor pihenőszék

TEDD A TERASZOD
HÍVOGATÓVÁ ÉS OTTHONOSSÁ
A Nestor-ral exkluzív és modern megjelenést
adhatsz a teraszodnak. Kényelmesen fekve élvezheted a nap melegét egy pohár fehér bor társaságában a teraszodon.
A Nestor remek választás a kikapcsolódáshoz és a
családi mókázáshoz egyaránt, hamar a nyári napok
és esték találkozási pontjává válik.
Moduláris, így különféleképpen, tetszés szerint
összerakható, elképzelésednek megfelelően.
A Cleo puffnak számos
vonzó tulajdonsága van.
Lehet egy kis extra ülőhely,
kisasztal, vagy akár egy üde
színfoltja a szobának. Szolid
megjelenésével a Cleo puff
bármilyen berendezéshez jól
megy, üde színeivel remekül
feldobja a kertet vagy a
teraszt. Gyorsan száradó
habszivacsból készült, így
kiválóan alkalmas kültéri
használatra.
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Gyorsan száradó
habszivacs

CLEO PUFF
M 44,5 x Átm. 50 cm

35

Gyorsan száradó
habszivacs

Sarokelem:
Középsőelem:
Záróelem:

Nestor kerti sarokkanapé. A kép szerinti elrendezésben.

MEGHITT
MELEGSÉG

ARKONA gázkandalló
Gázpalack nélkül
H 153 x M 35 x Sz 87 cm

ARCTIC gázkandalló
Gázpalack nélkül
M 27,5 x Átm. 76,5 cm
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A teraszra kihelyezett gázkandalló mindig
extra kényelmet nyújt. Még akkor is
kellemes érzés kint lenni a teraszon, ha
már lement a nap, mert a kandalló még
mindig kellemes meleget biztosít.
Könnyedén találsz helyet ennek a kis
gázkandallónak a teraszon, amely mellett
ülve jókat beszélgethetsz családtagjaiddal, barátaiddal. Ha van neki helyed a
teraszon, akkor ez a gázkandalló a kerti
asztallal a legmegfelelőbb választás
magad és vendégeid számára, így sokáig
üldögélhettek a szabadban a kandalló
selymes lángjainak fényében, egymás
társaságát élvezve egy jó üveg bor és
finom harapnivalók kíséretében. Mesterséges tűzifa hozzáadásával még kellemesebbé és természetesebbé varázsolható
az összhatás.
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JÓ TUDNI

Nem igényel karbantartást
Kényelmes ülőfelület
Egymásra rakható
Shanghai napernyő

Lioni kerti pad

ÍGY RENDEZD BE TÖKÉLETESEN
A KÜLTÉRI ÉTKEZŐD

Ahhoz, hogy a kerted a társasági összejövetelek középpontjává varázsold
elengedhetetlen a megfelelő étkező kialakítása, ahol a család a kellemes nyáridőben a természet lágy ölén élvezheti a csodás ételeket.

Alesso kaspó
Liva vizes pohár
3 darab
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Cunio kerti asztal H 210 x Sz 100 x M 75 cm. Lioni kerti szék
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Fleece pléd
Több színben is kapható.

Cambo
Kültéri babzsákfotel

JÓ TUDNI

Kényelmes ülőfelület
Egymásra rakható
Gyönyörű színek
Kinti és benti használatra
egyaránt alkalmas
Nem igényel
karbantartást

Portio kerti szék
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Seri kerti asztal H 195 x Sz 90 x M 74 cm.
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JÓ TUDNI

Kézzel készített
Nem rozsdásodik
Egymásba rakható
Többféleképpen összeállítható
kívánságod szerint
Jó helykihasználtság
Nem igényel karbantartást

Nerissa kerti kanapé
A kép szerinti elrendezésben
Bard kerti asztal
Átm. 90 x M 37 cm.
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Az árak bruttó árak. Az aktuális árak megtekinthetők az iddesign.hu oldalon.
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ÍGY ALAKÍTS
KI MÉG EGY
SZOBÁT A
KERTBEN

A Nerissa kerti bútor a legjobb választás a hosszú
nyári esték kellemes társasági időtöltéseihez. A nagy,
íves, többféleképpen is
elrendezhető idomok különleges pillanatokat ígérnek a
teraszodon. Ha asztal
helyett gázkandallót helyezel a közepére, tovább
fokozhatod a hangulatot. Az
íves kanapé két elemből áll.

Nerissa
kerti szék
2 személyes kerti kanapé
4 személyes íves kerti kanapé
(két elemből áll)

Vigo kerti asztal
Átm. 90 x M 45 cm.
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NAPPALI
A SZABADBAN

JÓ TUDNI

Könnyű karbantartani

FSC tanúsítvánnyal ellátott

Egész évben kint hagyhatod
Kinti és benti használatra
egyaránt alkalmas

Markland kerti fotel

Ez a szabadtéri nappali bútor összeállítás tökéletes oázis a nyár kellemes
pillanataiban. A Markland bútorcsalád olefin kárpitozású, így taszítja a
szennyeződéseket és ellenáll a nap UV sugarainak. Nem igényel különösebb ápolást, mindig hívogató, és készen vár egy kis szabadtéri
kikapcsolódásra.

Bard kerti asztal
Átm. 90 x M 37 cm.
Betonie kaspó
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Markland 2 személyes kerti kanapé, kerti fotel
Arctic gázkandalló, gázpalack nélkül M 27,5 x Átm. 76,5 cm.
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JÓ TUDNI
Szennyeződéstaszító
Estelle
asztald
Estellekerti
s pisebor
H
210
x
M
75
L 210 x H 75 xxSz
B 100
100 cm
cm.
4.999.-

Estelle konzolasztal

Víz- és UV álló
Könnyű karbantartani

Estelle napozóágy
H 190 x M 40 x Sz 75 cm.
Nyakpárnával együtt.

Dudet
váza

STÍLUSOS ÉS GRAFIKUS VONALAK

Az
Estelle családot
ízléses
kerti bútorok
alkotják,
csodálatoshelhedsudtryk
összképet adnak
a teraszon
vagy a
Estelle-serien
består
af lækre
havemøbler,
som amelyek
giver et fantastisk
på terrassen
eller
kertben.
kereteerfeketére
festett
alumínium,
könnyű
rozsdamentes,
a fa részei
pedig
i haven.AStellet
sortmalet
aluminium,
somamely
er let rendkívül
og ikke ruster
og és
træet
er FSC ® -mærket
eukalyptustræ.
FSC
minősítésű er
eukaliptuszból
Az Estelle
család egy
teljes széria,
tartalmaz
nappali
Estelle-serien
en fuld serie,készülnek.
som inkluderer
loungesæt,
spisebord,
bænk,amely
solvogn,
sidebord
og összeállítást, étkezőasztalt, padot, nyugágyat, kisasztalt és konzolasztalt egyaránt. A bútorok funkciói rugalmasan
konsolbord. Møblerne er funktionelt fleksible, da bænk og konsolbord kan bruges til dekoration,
változtathatók, a konzolasztal szolgálhat dekorációul, növénytartóként vagy akár kinti konyhaként, vagy
plantebord, udekøkken eller lignende, når det ikke er i brug.
bármely egyéb funkcióban, amikor épp nincs használatban.

Estel lkonzolasztal
e konsolbor d
Estelle
1.4 99.-

Estelle kerti összeállítás
Kétszemélyes kerti kanapé,
kerti asztal két székkel
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Estelle kerti sarokkanapé H 230 x M 86 x Átm 230 cm.
Milford kerti asztal Átm. 90 x M 42 cm
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A HORIZON
KÜLSEJE MÖGÖTT

Napozóágy
…….,Ft
Sols
e ng 5. 799.
-

Kerti pihenőfotel
Lounge
s ide bord 899. -

A gyönyörű Horizon sorozatunk formatervezése mögött egy markáns megjelenésű skandináv
bútor megalkotásának gondolata rejlik. A
kiindulópont egy férfias és karakteres design
létrehozása volt, amely egyszerre klasszikus és
időtálló, és amely a legtöbb teraszhoz illik. A
fejlesztési fázisban fontos szempont volt egy
elemes, a vásárló szükségletéhez és a terasz
méretéhez bővíthető ülőgarnitúra létrehozása,
ahol a nappali bútor és annak hangulata ugyanolyan stílusú asztalokkal és székekkel kombinálható. Végül, de nem utolsósorban fontos volt
egy olyan multifunkciós bútor létrehozása is,
amely a bútorokra kívánság és szituáció szerint
többféleképpen is felszerelhető kis, okos asztallal valósult meg

Kerti pihenőfotel

Kerti kiegészítő kisasztal

A KISASZTAL

Kerti kisasztal
H 90 x Sz 90 x M 26 cm

A Horizon sorozatból számtalan variációban használható:
például két kerti fotel közt karfaként - mind a karfák tetején,
mind pedig az ülések között; két kanapéelem között vagy a
kanapé meghosszabbításaként; vagy akár a napozóágyon is.
Könnyű használni, mert a kialakítása tökéletesen passzol az
igényeidhez.

Kerti kanapé

JÓ TUDNI
Nem igényel
karbantartást
Nem rozsdásodik
Kényelmes ülőfelület
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Horizon
Kerti pihenőfotel
Kerti szék
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Ri
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KÖNNYED
NYÁRI MULATSÁG
Comida étkészlet

a

gh

N i co

la

Kr

„A lezárások után
különösen szükségünk
van az összejövetelekre. Teríts meg egy
gyönyörű kerti asztalt
ínycsiklandó falatokkal, tekerd fel a zenét
és élvezd a
hangulatot.”

Thao
kisasztal
Rubina
vörösboros pohár

Pica tároló
Essas váza
Diane
kínálótál

Kefa
gyertyatartó

Isidor dekor tálca
3 darabos szettben

H o r i zo n h a v e b o r d L 2 1 0 x B 1 0 0 x H 75 cm. 4 .7 9 9 .- havest ol 1 .3 9 9 .l o u n g e h v i l e s t o l 3 . 2 9 9 . - l o u n g e si debord 8 9 9 .-
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Horizon kerti asztal H 210 x SZ 100 x M 75 cm., kerti szék
kerti pihenőfotel, kerti kiegészítő kisasztal

Flogan zsúrkocsi
H 92 x M 78 x Sz 52 cm

Rinnan kerti asztal H 214 x Sz 100 x M 75 cm.
Cannes kerti szék
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JÓ TUDNI

Kinti és benti használatra
egyaránt alkalmas
Remekül illik több
székünkhöz is
Minimális karbantartást
igényel

JÓ TUDNI

EGYEDI
MEGJELENÉSŰ
KÉZIMUNKA

Kényelmes ülőfelület

Marrone
kerti aszta

Egymásra rakható
Kinti és benti használatra
egyaránt alkalmas
Nem igényel karbantartást

Ha erre a kerti asztalra esik a választásod, akkor egy egyedi, kézzel
készített asztal boldog tulajdonosa leszel. Minden egyes kerti asztal
kézzel készül, így mind színében, mind megjelenésében egyedi. A
beton egy nagyon erős, megjelenésében nyers, természetes,
ugyanakkor organikus anyag, amely megjelenésére a fény és a
mindennapi használat kihatással van. Egyes részei sötétebbek,
mások világosabbak, struktúrájukban és a felületükben is eltérhetnek egymástól. Garantáltan nem találsz két egyforma asztalt.

HASZNÁLD KINT
ÉS BENT IS
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A Branco kerti szék dizájnja egyszerű és letisztult, modern és egyedi, amelynek köszönhetően remekül illik számtalan kerti asztalunkhoz,
ráadásul többféle színben is kapható.
Ebben a szezonban három új színben is megjelenik: taupe, jégkék és okker színekben.
Tartós anyaga miatt kiválóan alkalmas kültéri
használatra.

Branco kerti szék

Tonya natúr szőnyeg Athea pléd Több színben is kapható. Thera váza
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F SC

®

Az IDdesign FSC-címkével ellátott fatermékeinek kiválasztásakor
segítesz a világ erdeinek fenntartásában. Az FSC-vel rendelkező
helyek ugyanis azon is dolgozik, hogy tiszteletben tartsák az
őslakosok jogait, valamint hogy az új erdőtulajdonosok anyagilag
is járuljanak hozzá olyan helyi projektek támogatásához, mint
például az orvosi ellátás biztosítása, vízellátás kiépítése, vagy az
iskolába járás feltételeinek megteremtése.
Keresd katalógusunkban az FSC logóval ellátott, minősített termékeket, és figyeld az FSC jelölést termékeinken akkor is, mikor
legközelebb hozzánk látogatsz.

Flogan zsúrkocsi

KÉNYEZTESD
A VENDÉGEIDET

A Flogan egy gyönyörű zsúrkocsi, amely mind kinti, mind
benti használatra egyaránt
kiváló. Bárhol is kerüljön elhelyezésre, remek hangulatot
teremt a gyönyörű részletezettségű fa asztallap. Kínálj rajta
frissítőt és harapnivalót vendégeidnek.

MEGHITTSÉG

ELEGANCIA ÉS TÖKÉLETES HELYKIHASZNÁLÁS

Pietra kerti asztal
Átm. 150 x 74 cm.
Dohányzóasztalban is kapható.

JÓ TUDNI
Kényelmes ülőfelület
Egymásba rakható

Kinti és benti használatra
egyaránt alkalmas

Ezzel a gyönyörű kerek, fa kerti asztallal az otthonod kellemes
hangulatát varázsolhatod a teraszodra vagy a kertedbe.

Könnyű karbantartani

JÓ TUDNI
A középső gránit felületre forró
edény és serpenyő is rakható
Több székünk is illik hozzá
Könnyű karbantartani

Damio
kerti szék
Fa színárnyalatban
is kapható.
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Pietra kerti asztal
Átm. 110 x M 74 cm.
150 cm átmérővel is kapható.
Damio kerti szék
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A SZŐNYEG
TESZI AZ
OTTHONT

Igazán a szőnyeg teszi teljessé és otthonossá a tereket. A
LIVING INSIDE OUT élménye a belső tér természetes meghoszszabbítása a kertedben, amely kellemesen otthonos hangulaának kialakításához a szőnyeg elengedhetetlen alkotóelem.
Színben és formában gazdag kültéri szőnyeg kollekciónkban
biztosan megtalálod az egyéniségedhez legjobban illő
szőnyeget. Minden szőnyeg műanyag béléssel készül, hogy
ellenálljon a szélnek és az időjárásnak, ugyanakkor az apró
bolyhos, puha felületük kellemes érzést nyújtanak a mezítlábas
használatukhoz.

ROBOSZTUS

KERTI ASZTAL SAJÁTOS
EGYÉNISÉGGEL

A Rinnan egy nagyon karakteres, sajátos egyéniséggel rendelkező kerti asztal. Az asztallap eltérő méretű teakfa lemezei különös
játékosságot kölcsönöznek ennek a kerti bútornak. A kerti asztal
lábainak könnyed, levegős elrendezése rengeteg helyet biztosítanak a lábak számára.
Rinnan kerti asztal, Branco kerti szék
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Sophie szőnyeg

JÓ TUDNI
A teakfa nagyon erős anyag
Nem rozsdásodik
Egész évben kint hagyható
Könnyű karbantartani

Josephine szőnyeg Juliet szőnyeg

Nicole szőnyeg
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Boston
függő napernyő

Moss
pléd

Cabo kerti kanapé
Cabo kerti fotel
Drasil kerti asztal
Gordo váza Vili asztaldísz

Cabo
kanapé

KERETBE FOGLALT SKANDINÁV LUXUS
A Cabo a maga könnyed skandináv megjelenésével
minden kültérben ideálisan mutat. Az ülőgarnitúra
eukaliptuszból készül és olyan gyönyörű részletei vannak,
mint a lekerekített lábak és karfák, valamint a dekoratív
varrású párnák, amelyeket praktikus tépőzárak tartanak a
helyükön.

JÓ TUDNI

Víz- és UV álló

Szennyeződéstaszító

Könnyű karbantartani
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Bring naturen ind i huset, eller
gør havemøblerne til en del
af naturen med vores stilfulde
Halong loungeserie.
Dette lækre havesæt produceret
af bambus, som er et meget
slidstærkt materiale, der er nemt
at bearbejde og dermed perfekt
til møbelproduktion.

Betonie kaspó
M 28 x Átm. 30 cm.
M 37 x Átm. 38 cm.

Halong
kerti fotel
kerti kisasztal

Tera kosár
Hármas szettben

KÉZZEL FONOTT
ÉS TERMÉSZETES

Bianchi kerti kanapé
Párnákkal együtt

Bianchi
kerti fotel

JÓ TUDNI

Kényelmes ülőfelület
Időjárásálló

Könnyű karbantartani
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Hozd be a természetet az otthonodba,
vagy állítsd össze a kertibútoraidat a
természetes anyagból készült stílusos
Halong összeállítással, amelyhez asztal,
szék, pad, kanapé és nyugágy is kapható.
Ez a szett bambuszból készült, amely egy
nagyon tartós, könnyen feldolgozható
anyag, ezért tökéletes alapanyaga a
bútorgyártásnak.

Henderson
kerti kanapé
kerti fotel
kerti kisasztal

Szeretnéd, ha a kerti foteled természetes anyagból
készülne és könnyű lenne karbantartani, akkor számodra a Bianchi kerti fotel a legjobb választás. Könnyű fém
vázon természetes színű, kézzel font polyrattan támla,
amely nem igényel karbantartást. Minden egyes szék
egyedi, kézzel készül, így nincs belőle két egyforma.
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napozóágy
maga
a nyári pihenés eszenciája. Ha meghitt,
O lAz
a n oOlano
so l s e n természetes
g i n a t u r r a t t a nrattan
e r i n d begrebet
af dansk
sommerhygge.
S åromantikus
h vi s u d e r u mhangulatban
m e t s k a l i n d r e tszeretnéd
t e s hyggel i gt
og romant i sk
berendezni
a teraszod vagy a kerted, akkor az Olano
–
– au alegjobb
n s et o m dválasztás
e t e r p å t eszámodra
r r a s s e n e l ler i udest uen, er Ol ano det opl agt e val g. 4.499.-
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Ofora váza
Zöld színben is kapható

Sarok modul
Ottomán modul
Záró modul

TEDD A
TERASZOD
KELLEMESEN
HÍVOGATÓVÁ

GYORSAN
SZÁRADÓ
ÚJDONSÁG

A Jovik stílusában az 50-es,
60-as évek retró élményét idézi.
A karakteres dizájn, letisztult
vonalak, és a gyönyörű sötét
akácfa elemek eleganciát és
magabiztosságat árasztanak. Ez
az összeállítás remekül mutat
bármilyen kültéren.

FRESNO PARASOLFOD
i granit.

399.60 kg. 599.40 kg.

A Korius ülőgarnitúra maga a
LIVING INSIDE OUT élmény,
amellyel a nappalid jelenik meg
a teraszon. Jöhet bármilyen idő,
zápor, zivatar, nem kell aggódnod miatta, mert ezt az ülőgarnitúrát úgy alakították ki, hogy
bármilyen időnek ellenálljon,
éppen ezért az ülőfelülete
gyorsan száradó szivacsból
készült. Az elemek széles
választéka garantálja, hogy
teljesen az igényeidre szabva
állítsd össze a kerti kanapédat
Korius kerti ülőgarnitúra
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Jovik kerti kanapé, kerti asztal két kerti fotellel
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ESTI KIKAPCSOLÓDÁS A SZABADBAN

Ri

is

PIHENTETŐ
KERTI PAD
ra

gh

l
N i co

aK

„A kerti pad az egyik
legkellemesebb pontja a
kertnek, ahol kedvedre
elmélkedhetsz egyedül,
pihenhetsz meg kicsit az
árnyékben egy csésze
kávéval a kezedben. A
kerti munka közti szünetekben is jólesik a
pihenés a kerti padon
ülve, a virágágyást

Minerva
kerti fotel

Alicante
Lámpás

Lioni kerti pad

Lilium ülőpárna
Zada kaspó

„A hosszú nyári éjszakák
varázslatosak, érdemes
hosszan kiélvezni őket.
Vigyünk ki lámpásokat,
lámpafűzéreket, tűzrakót, sok puha párnát és
takarót a teraszra, hogy
akkor is élvezhessük a
nyári éjszakákat, ha már
kicsit hűvösebb lenne a
levegő.”

Turid lámpás

Luisa párna
Shanta párna
Halsia párna

Moss
pléd

Bor lámpás
M 65 cm
M 35 cm

Tulip hengerpárna

Grya szolár lámpafűzér

Shanta párna
50 x 50 cm

Ofora váza
Kék színben is kapható

Cabo
kerti kanapé

Nordic Sand
bögre

Lucca
kerti pad

Kefa
gyertyatartó

68

Tulip ülőpárna

Pietra kerti asztal

Pelato tűzrakó

Joye futószőnyeg
Sz 80 x H250 cm

Cabo kerti fotel
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Solis szolárlámpa

Gail szolárlámpa

Grya szolár lámpafűzér

Turid lámpás, izzó nélkül
Norlau
szolárlámpás

Saturn
szolárlámpás
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NE HAGYD
LEMENNI A NAPOT

Marka
szolárlámpás

Bár a nap már lement,
mégis ragyoghat tovább.
A szolárlámpák kiválóan
alkalmasak külterek
megvilágítására, önműködőek, nem igényelnek
vezetéket vagy elemeket,
a nap nappal, a szolár
lámpák pedig éjszaka
ragyognak nekünk.

Obel lámpás, elem nélkül

Turid lámpás, izzó nélkül
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Froso függő napernyő
M 252 x Átm. 285 cm
Több színben is kapható

DŐLJ HÁTRA
KÉNYELMESEN

A Lucca egy szép formatervezésű szék,
amely kartámaszos kialakításának
köszönhetően nagyobb kényelmet
élvezhetsz. A Lucca igazán jó választás,
mivel többfunkciós bútorként egyaránt
kiválóan mutat az előszobában, a
nappaliban, a szabadban vagy a tinik
szobájában is. A Lucca család része
továbbá egy pad is, amely kedved
szerint szintén kint és bent is használható.

Lucca lounge szék és lábtartó

Boca napernyőtalp
Tonga kerti asztal

Lucca kerti pad

JÓ TUDNI

Eliva zsúrkocsi
H 79 x M 91 x Sz 57 cm

Szennyeződéstaszító
Víz- és UV álló
Bővíthető

Sokoldalú

PRAKTIKUS LETISZTULTSÁG
KERA kosár szett
tengerifű
3 darab
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Ase va kruk k er i h v id te r a z z o .
Fra 3 ASEVA
9 9 . - kaspó
fehér terrazzo

Concorde XXL kihúzható kerti asztal
Sz 100 x M 75 x H 245-314 cm
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Borgio/Ellum
kerti kanapé

Milford kerti kisasztal
Átm. 90 x M 42 cm

SOKOLDALÚ KÉNYELEM

Lilium székpárna. Több színben is kapható.
Lilium ülőpárna. Több színben is kapható.
Tulip ülőpárna. Több színben is kapható.
Tulip székpárna. Több színben is kapható.

Ellum solvogn 2.799.-

Borgio/Ellum kerti kisasztal
H 70 x Sz 70 x M 30 cm
Borgio/Ellum kerti fotel

Borgio/Ellum
2 személyes kerti kanapé H 176 x M 66 x Mé. 88 cm
3 személyes kerti kanapé H 249 x M 66 x Mé. 88 cm
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Borgio/Ellum
Záró elem
Középső elem
Sarok elem
Ottomán
Tárolóbox H 154 x M 93 x Sz 90 cm

A kerti asztalhoz üveglap és
párna is tartozik, így mind
asztalként, mind puffként
használható

75

Drasil
kerti lerakóasztal

Nari
kerti lerakóasztal

Ravenna kerti asztal

Pietra kerti asztal
Noli kerti lerakóasztal

TEDD
KELLEMESEBBÉ
A TERASZT
LOUNGE
ASZTALOKKAL
Thera
váza

Avisa kerti lerakóasztal
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Eiker
kerti lerakóasztal
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KÉNYELEM ÉS
FUNKCIONALITÁS

JÓ TUDNI

A Bragno kanapé egy olyan többfunkciós
bútor, amely tökéletes választás lehet apró
erkélyekre vagy kertekbe, ahol nem igazán
férnének el nagy bútorok. A Bragno
kanapé három modulból áll, amely többféle összerakási lehetőséget is biztosít:

Nem rozsdásodik
Jó helykihasználtság
Nem igényel
karbantartást

•

Étkező két fő részére, két ülőhellyel és
Bragno kanapé
magas asztallal
• 2 személyes kanapé
• Hangulatos sarok két személynek, alacsony asztallal
• Napozóágy fejtámlával
A Bragno kanapé a tökéletes választás lehet számodra, ha
kényelemre és funkcionalitásra vágysz anélkül, hogy bútorokkal lenne túlzsúfolva az egész kültered. Ezen felül a
három modul egymásba is rakható, így kis helyen is elfér tél
során, vagy amikor épp nincs használatban. Huzat is kapható hozzá, így az egymásba rakott elemeket letakarva azt
kint is átteleltetheted a nélkül, hogy sok helyet foglalna.

JÓ TUDNI
Kosztaszító
Víz- és napálló
Sokféle kialakítási
lehetőség

Kalino kerti kanapé és kerti fotel

ELEGÁNS KERETBE FOGLALT LOUNGE BÚTOR
A Kalido-t olyan letisztult stílus és magabiztosság jellemez, amely minden kültérnek egyedi megjelenést biztosít. A fém váz és a kötél elemek a karfán kényelmes keretbe foglalják a bútort egyben
könnyeden elegánssá teszik, így bármely kültérre ideális választás. Ráadásul olyan anyagokból készül,
amelyek rendkívül ellenállók az időjárással szemben.
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EGY KIS
KINTI
EXTRA

Kravik kaspók

Dekoráld a teraszod
extra kiegészítőkkel, és
tedd otthonosabbá a
hangulatot.
Rakj ki puha párnákat,
szép kaspókat, lámpásokat, kényelmes
bútorokat és virágokat.
Válassz kintre is olyan
színeket, amely a
lakásodat is jellemzik,
így teremtve meg a
kettő közti tökéletes
összhangot.
Beatha szélcsengő

Iowa kerti pad

Ella napozóágy

JÓ TUDNI

Kényelmes ülőfelület

Kinti és benti használatra
egyaránt alkalmas
Egymásba rakható
Nem igényel
karbantartást

Portio kerti szék
Fekete, jégkék, taupe,
okker és pasztell zöld
színben is kapható

Branco kerti szék
Többféle színben is kapható
Pietra kerti kisasztal
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Arres kerti kávézóasztal
Átm. 70 x M 74 cm
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JÓ TUDNI

Hozd ki a legtöbbet az
asztalból

Kávézó és étkezőasztalként
egyaránt használható
Nem rozsdásodik
Könnyen
karbantartható

JÓ TUDNI
Kézzel készített
mozaik asztallap
Könnyen
karbantartható

Askia havebord
L 126
x Hx 75
x Bx70
Rena
Askia
kerti asztal
H 126
M 75
Szcm
70 2.199.cm, Rena
kertihavestol
szék 799.- Sætpris 5.395.Shanghai
Fresno
napernyőtalp
S hanghai napernyő,
paras ol 999.Fresno
parasolfod fra 449.-
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Korsika kerti kávézóasztal
Portio kerti szék többféle színben is kapható.
Betonie natúr rattan kaspó
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