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Lakberendezés

Nappali, háló, étkező
Living room, Bedroom, 
Dining-room

ABC Home .  .  .  .  .  .  . 12
Arkhenea Bútorgaléria   .  . 12
Art&Deco .  .  .  .  .  .  .  . 12
Basic Collection.  .  .  .  .  . 12
Baltex .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Biggie Best  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Billerbeck .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Blup!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
BoConcept  .  .  .  .  .  .  .  . 12
BoglarkaVera
Design Studio    .  .  .  .  .  . 46
Bono Design  .  .  .  .  .  . 22
Cardo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Chippendale
Lakberendezés  .  .  .  .  .  . 13
Code Bemutatóterem.  .  . 13
Cook Room .  .  .  .  .  .  .  . 22
Danish Interior Design  .  .  40
Desidea Studio .  .  .  .  . 13
Empír Enteriőr   .  .  .  .  .  . 34
Exclusive
Tom Dixon Store  .  .  .  .  . 14
Felvinci Home Decor  .  .  . 14
Fonte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Forma Vivendi    .  .  .  .  .  . 14
Fur You  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Geppetto .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Goa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Hästens Concept Store .  . 14
Hephaistos  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Home Design
Lakberendezés     .  .  .  .  . 35
Human Design Studio   .  . 15
hüma design bútorstúdió . 15
IDdesign  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Innoshop .  .  .  .  .  .  .  . 16
KA International.  .  .  .  .  . 35
Kartell .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Kéttemplom Galéria.  .  .  . 16
Kypo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
La Meridiana  .  .  .  .  .  .  . 30
La Tenda Home .  .  .  .  .  . 17
Lederland .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
ligne roset    .  .  .  .  .  .  . 17
Lingel Bútor
Bemutatóterem .  .  .  .  .  . 17
Manufakt Design Work .  . 48
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
Mobili Mania  .  .  .  .  .  . 18
Müller Mónika Enteriőr .  . 36
Natuzzi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Nidus Design
Bemutatóterem    .  .  .  . 18
Novetex .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Panasonic masszázsfotel
bemutatóterem .  .  .  .  .  . 45
Pannonfa     .  .  .  .  .  .  .  . 19
Pointzero  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Pure Home
Design Shop  .  .  .  .  .  . 19
Roomba Home Culture .  . 19
SpiritHome .  .  .  .  .  .  .  . 19
Studio Trend 
Lakberendezés .  .  .  .  .  . 49
Terbe Design  .  .  .  .  .  .  . 20
Treca de Paris Store  .  .  . 20
Trend-Design
webshop  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
VA Design .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
VAM Design.  .  .  .  .  .  .  . 20
Vákum Design Shop  .  .  . 20
Vi-Spring Store .  .  .  .  .  . 20
Vízágy Centrum   .  .  .  .  . 20
Wenga Work Kft.   .  .  .  .  . 22
Zconcept Kft.    .  .  .  .  . 22

Konyha, konyhai
kiegészítők
Kitchen & accessories

Amfi  Konyha  .  .  .  .  .  . 22
Baltex    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Bányai Bútorok  .  .  .  .  .  . 22
Blanco   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Bono Design  .  .  .  .  .  . 22
Boszorkánykonyha  .  .  .  . 40
Code Bemutatóterem.  .  . 13
Cook Room .  .  .  .  .  .  .  . 22
Desidea Studio .  .  .  .  . 13
Design&Technik
Bútorstúdió .  .  .  .  .  .  .  . 23
Desszert mester  .  .  .  .  . 23
Dome Design – Leonardo. 40
Filia-Bona
Olasz Bútorszalon  .  .  .  . 23
Fonte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Forma Vivendi    .  .  .  .  .  . 14
Franco&Stefano.  .  .  .  .  . 23
Gorenje Márkabolt   .  .  .  . 24
iRobot Centrum    .  .  .  . 24
Jura    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Kávai Design     .  .  .  .  .  . 24
Kitchen Factory .  .  .  .  .  . 24
KLUDI Design.  .  .  .  .  .  . 28
Kookta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Kypo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
May-ro Design
Stúdió Budapest  .  .  .  .  . 24
Mesterkonyha.  .  .  .  .  .  . 41
Miele Bemutatóterem.  .  . 24
Mobili Mania  .  .  .  .  .  . 18
Nespresso   .  .  .  .  .  .  .  . 25
Opál Konyhastúdió  .  .  .  . 25
Palmetta Design Galéria .  . 25
Sanko Studio     .  .  .  .  .  . 25
Smeg Bemutatóterem .  .  . 25
SPA Víztisztító Csaptelepek
és Zuhanyfejek    .  .  .  .  . 29
Svábbau  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Svea Konyha   .  .  .  .  .  .  . 25
Sykora Konyhastúdió .  .  . 26
Teka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Th Design    .  .  .  .  .  .  .  . 26
Zepter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Gyerekszoba, 
Children’s room 

Arkhenea Bútorgaléria   .  . 12
Bababoo  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Baltex    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Blup!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Butterfl y Gyermekvilág  .  . 26
Gogoo Kids -
Fashion&Lifestyle .  .  .  .  . 61
Haba Gyerekbútor
és Játék    .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Home Design
Lakberendezés     .  .  .  .  . 35
IDdesign  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Jacadi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Kypo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Mamas & Papas  .  .  .  . 27
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
NAMI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Unico Stokke
Bútorstúdió .  .  .  .  .  .  .  . 28
Vilavu – gyerekek,
bútorok, design    .  .  .  .  . 28

Tematikus tartalomjegyzék
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Fürdő
Bathroom

AquaMart
Bemutatóterem .  .  .  .  .  . 28
Ági Müller – Das Bad
Fürdőszobaszalon   .  .  .  . 28
Baltex    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Code Bemutatóterem.  .  . 13
Design&Technik
Bútorstúdió .  .  .  .  .  .  .  . 23
Erős Kft..  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Forma Vivendi    .  .  .  .  .  . 14
KLUDI Design.  .  .  .  .  .  . 28
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
S&Co .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
SPA Víztisztító Csaptelepek
és Zuhanyfejek    .  .  .  .  . 29
Stella Ceramia   .  .  .  .  .  . 31
Svábbau  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
VS Fürdőszoba szalon  .  . 29

Irodabútor
Offi ce furniture

do work! Iroda  .  .  .  .  .  . 29
Europa Design  .  .  .  .  .  . 46
Filia-Bona
Olasz Bútorszalon  .  .  .  . 23
Fonte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Haworth Hungary .  .  .  .  . 29
Kinnarps
bemutatóterem .  .  .  .  .  . 29
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
Neudoerfl er 
Offi ce Systems Kft. .  .  .  . 29
Nordhouse   .  .  .  .  .  .  .  . 30
VAM Design.  .  .  .  .  .  .  . 20
Zconcept Kft.    .  .  .  .  . 22

Burkolatok, parketta
Cover, parquet

Aaron Parkett     .  .  .  .  .  . 30
Awa 2000 Térkő    .  .  .  . 30
Ági Müller – Das Bad
Fürdőszobaszalon   .  .  .  . 28
Baltex .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
DORA d’HOME .  .  .  .  .  . 34
Erős Kft..  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Expona     .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Forma Vivendi    .  .  .  .  .  . 14
Ivanka Beton Design  .  .  . 30
Kaindl Exkluzív Padló .  .  . 30
Kypo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
La Meridiana  .  .  .  .  .  .  . 30
Leguan .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Manna Ceramica
Manufaktúra   .  .  .  .  .  .  . 30
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
Max Parketta  .  .  .  .  .  .  . 31
Parador Parketta Stúdió   . 31
Pointzero  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Porcelanosa.  .  .  .  .  .  .  . 31
Rokfort Ép. Stúdió  .  .  .  . 31
Roomba Home Culture .  . 19
S&Co .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Semmelrock    .  .  .  .  .  .  . 31
Stella Ceramia   .  .  .  .  .  . 31
Trópusifa Stúdió.  .  .  .  .  . 32
VS Fürdőszoba szalon  .  . 29

Lámpa,
világítástechnika
Lighting

Aron Design Store  .  .  .  . 70
Be Light!  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
BoConcept  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Code Bemutatóterem.  .  . 13
Danish Interior Design  .  .  40
Desidea Studio .  .  .  .  . 13
Empír Enteriőr   .  .  .  .  .  . 34
Europa Design   .  .  .  .  .  . 46
Exclusive
Tom Dixon Store  .  .  .  .  . 14
Hephaistos  .  .  .  .  .  .  .  . 15
IDdesign  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Kéttemplom Galéria.  .  .  . 16
Kypo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
La Tenda Home .  .  .  .  .  . 17
Lámpabúra készítő .  .  .  . 43
Luminart Lámpastúdió  .  . 32
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
Manooi Light
Creations     .  .  .  .  .  .  .  . 32
Mlamp showroom & 
workshop    .  .  .  .  .  .  .  .  .32
Molecz Fény Art Design  .  .33
Mobili Mania  .  .  .  .  .  . 18
Pallux Lámpaernyő .  .  .  . 44
Patinás Lámpa   .  .  .  .  .  . 33
Pointzero  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Rio Lámpastúdió .  .  .  . 33
Roomba Home Culture .  . 19
Solinfo Lámpastúdió .  .  . 33
Terbe Design  .  .  .  .  .  .  . 20
Trend-Design
webshop  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
VA Design .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
VAM Design.  .  .  .  .  .  .  . 20
Zconcept Kft.    .  .  .  .  . 22

Textil, tapéta, festék
Textile, wallpaper, paint

Aranyfotel    .  .  .  .  .  .  . 33
Art&Deco .  .  .  .  .  .  .  . 12
Baltex .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Bambuszmánia    .  .  .  . 34
Biggie Best  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Dekor Classic    .  .  .  .  .  . 34
DORA d’HOME .  .  .  .  .  . 34
Empír Enteriőr   .  .  .  .  .  . 34
Eventuell
Műterem Galéria   .  .  .  .  . 34
Farrow & Ball festék
és tapéta  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Hegedűs Andrea
textiltervező .  .  .  .  .  .  .  . 35
Hephaistos  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Home Design
Lakberendezés     .  .  .  .  . 35
KA International    .  .  .  .  . 35
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
Milora .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Müller Mónika Enteriőr .  . 36
P’art    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Palmetta Design Galéria .  . 25
TOPSILK International  .  . 36
Windsor .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Szőnyeg
Carpet

Aga’s Keleti Szőnyegek .  . 36
Bakhtar Szőnyeg  .  .  .  .  . 36

Bizsan.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Dénes Galéria .  .  .  .  .  .  . 36
DORA d’HOME .  .  .  .  .  . 34
Heaven Rugs  .  .  .  .  .  .  . 36
Hephaistos  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Home Design 
Lakberendezés     .  .  .  .  . 35
IDdesign  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Kilim    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Kypo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Leguan .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
Mobili Mania  .  .  .  .  .  . 18
Müller Mónika Enteriőr .  . 36
Orient Szőnyegház  .  .  .  . 37
Roomba Home Culture .  . 19
Sova Design  .  .  .  .  .  .  . 37

Kandalló, kályha, fűtéstechnika
Fireplace, stove, heating

Baltex .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Bocalle   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Desidea Studio .  .  .  .  . 13
Edilkamin Kandalló  .  .  .  . 37
Faber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Godin Kandalló .  .  .  .  .  . 38
JOTUL és NOBO
bemutatóterem .  .  .  .  .  . 38
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
Roomba Home Culture .  . 19

Ajtó, ablak
Door, window

Doorland
bemutatóterem    .  .  .  .  . 38
Jankó Nyílászáró 
Bemutatóterem    .  .  .  .  . 38
M.L.S. Bemutatóterem  .  . 38
Mantu Ajtó Stúdió.  .  .  .  . 38
Pápa - Egyedi falépcsők
és nyílászárók gyártója  .  . 38

Képkeret
Frame 

Darvas Képkeret   .  .  .  .  . 39
Képkeret -
Szalon Galéria   .  .  .  .  .  . 39
Képmalom   .  .  .  .  .  .  .  . 39
La Tenda Home .  .  .  .  .  . 17
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
Tokaji Képkeret     .  .  .  .  . 39
Végállomás Galéria .  .  .  . 39
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Lakáskiegészítők
Flat accesories

Arioso .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Aron Design Store  .  .  .  . 70
Art&Deco .  .  .  .  .  .  .  . 12
Biggie Best  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Blomus .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
BoConcept  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Boszorkánykonyha  .  .  .  . 40
Budai Nosztalgia Home.  . 40
Chippendale
Lakberendezés  .  .  .  .  .  . 13
Danish Interior Design .  .  . 40
Dome Design –
Leonardo  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
DORA d’HOME .  .  .  .  .  . 34
Forma Vivendi    .  .  .  .  .  . 14
Függőágybolt .  .  .  .  .  .  . 40
Goa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Hajómodell üzlet   .  .  .  .  . 40
Hephaistos  .  .  .  .  .  .  .  . 15
IDdesign  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Innoshop .  .  .  .  .  .  .  . 16
Kéttemplom Galéria.  .  .  . 16
Kypo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
La Meridiana  .  .  .  .  .  .  . 30
La Tenda Home .  .  .  .  .  . 17
LE PARFUM CROISETTE – 
Zólyomi Zsolt
parfümériája  .  .  .  .  .  .  . 78
LeFutur - Meglepő
Tárgyak Boltja    .  .  .  .  .  . 56
Magma
Lakásművészeti Galéria.  . 41
MARUMOTO  .  .  .  .  .  .  . 56
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
Mesterkonyha.  .  .  .  .  .  . 41
Müller Mónika Enteriőr .  . 36
Nidus Design
Bemutatóterem    .  .  .  . 18
P’art    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Philanthia .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Printa Akadémia  .  .  .  .  . 64
Pure Home
Design Shop  .  .  .  .  .  . 19
Roomba Home Culture .  . 19
SPA Víztisztító Csaptelepek
és Zuhanyfejek  .  .  .  .  . 29
SpiritHome .  .  .  .  .  .  .  . 19
Terbe Design  .  .  .  .  .  .  . 20
Terebess   .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Terebess Ajándék .  .  .  .  . 57
Trend-Design
webshop  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Windsor .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Zsigray Stúdió   .  .  .  .  .  . 74

Porcelán, asztalnemű
Porcelain, table-linen

Ajka Kristály.  .  .  .  .  .  .  . 42
Blomus .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Bulvár Zsolnay
Márkabolt .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Dome Design –
Leonardo  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Haas&Czjzek  .  .  .  .  .  .  . 42
Herendi Márkabolt   .  .  .  . 42
Kundra Antikvitás    .  .  .  . 42
La Tenda Home .  .  .  .  .  . 17
Pavillon Christofl e   .  .  .  . 42
Villeroy&Boch    .  .  .  .  .  . 42
Zsolnay
Hollóházi Márkabolt.  .  .  . 42

Kültéri bútorok 
Outdoor furniture

Code Bemutatóterem.  .  . 13
Europa Design   .  .  .  .  .  . 46

Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
Roomba Home Culture .  . 19
Stella Ceramia   .  .  .  .  .  . 31
Tectona Grandis  .  .  .  .  . 43
Zconcept Kft.    .  .  .  .  . 22

Kézművesek
Craftsman

Babaház  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Darvas Képkeret   .  .  .  .  . 39
Fém-Művészeti Kft. .  .  .  . 43
Horváth Sándor
kárpitosmester   .  .  .  .  .  . 43
Katona Lajos
műbútorasztalos   .  .  .  .  . 43
Képkeret -
Szalon Galéria   .  .  .  .  .  . 39
Képmalom   .  .  .  .  .  .  .  . 39
Lámpabúra készítő .  .  .  . 43
Made By You  .  .  .  .  .  . 43
Manufakt Design Work .  . 48
Művészi Csillárkészítő   .  . 43
Nemes Tamás okl.
műtárgyrestaurátor  .  .  .  . 44
Pallux Lámpaernyő .  .  .  . 44
Pap Lajos Kőfaragó -
kőszobrász műhely .  .  .  . 44
Paszomány Műhely .  .  .  . 44
Philipovszky István
műbútorasztalos
és kárpitos   .  .  .  .  .  .  .  . 44
Pócs Műhely -
kovácsműhely.  .  .  .  .  .  . 44
Restauráma Bt. .  .  .  .  .  . 44
Sefcsik kerámia    .  .  .  . 44
Sprok Antal
bútorszobrász.  .  .  .  .  .  . 44
Stadler Üvegcsiszoló
és Gravírozó Műhely   .  .  . 45
Tokaji Képkeret     .  .  .  .  . 39
Vaja László Porcelán
Restaurátor műhely .  .  .  . 45
Végállomás Galéria .  .  .  . 39

Wellness

Baltex    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Finnrelax-Technogym .  .  . 45
Hollandimpex .  .  .  .  .  .  . 45
Infra World   .  .  .  .  .  .  .  . 45
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
Panasonic masszázsfotel
bemutatóterem .  .  .  .  .  . 45
Pool & Wellness City  .  .  . 45
SPA Víztisztító Csaptelepek 
és Zuhanyfejek .  .  .  .  . 29
Vízágy Centrum   .  .  .  .  . 20

Lakberendezők,
belsőépítészek
Interior decorator

Andart
Lakberendező Stúdió .  .  . 46
Andrea-Design
Lakberendezés  .  .  .  .  .  . 46
Biás Kata Interior .  .  .  .  . 46
BoglarkaVera
Design Studio    .  .  .  .  .  . 46
Desidea Stúdió
Lakberendezés .  .  .  .  . 46
DORA d’HOME .  .  .  .  .  . 34
Dr. Németh Gábor
- Szentgyörgyi Ágota .  .  . 46
Europa Design     .  .  .  .  . 46
Felvinci Home Decor
Tervezők.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

FlatArt.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Fullár András  .  .  .  .  .  .  . 47
Geppetto .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Istvándi Beáta
lakberendező .  .  .  .  .  .  . 47
Kate Endresz-Roberts
K4 Design    .  .  .  .  .  .  .  . 47
Koronczay Noémi
lakberendező  .  .  .  .  .  .  . 47
La Tenda Home
lakberendezők  .  .  .  .  .  . 47
Lux Anna lakberendező    . 48
Manufakt Design Work .  . 48
Medveczky&Gothárd
Belsőépítész T.iroda.  .  .  . 48
Müller Mónika
lakberendező .  .  .  .  .  .  . 48
Nidus Design  .  .  .  .  .  .  . 48
PINXIT Design Stúdió  .  .  . 48
Roomba Home Culture .  . 19
Simoncsics Interiors   .  .  . 48
Studio Trend 
Lakberendezés .  .  .  .  .  . 49
Sütő Kata .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Tari Kriszta
InteriorANDdesigN .  .  .  . 49
TNT Manufacture Kft.  .  .  . 49
Zámborszky Éva
lakberendező  .  .  .  .  .  .  . 49

Műtárgy

Antikvitás
Antiquity

Anna Antikvitás .  .  .  .  .  . 49
Anni Domini .  .  .  .  .  .  .  . 49
Anno   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Antik Centrum   .  .  .  .  .  . 50
Art-Deco   .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Bardoni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Belvedere Szalon,
Galéria és Aukciósház   .  . 50
Bujanovics Eduárd  .  .  .  . 50
Darius
Régiségkereskedés .  .  .  . 50
Eklektika Galéria   .  .  .  .  . 50
Ernst Galéria   .  .  .  .  .  .  . 50
Forma Vivendi    .  .  .  .  .  . 14
KA International.  .  .  .  .  . 35
Katona Antik   .  .  .  .  .  .  . 50
Kundra Antikvitás    .  .  .  . 42
Montparnasse  .  .  .  .  .  . 51
Moró Antik   .  .  .  .  .  .  .  . 51
Müller és Társa
Lakásgaléria  .  .  .  .  .  . 51
Nagyházi Galéria  .  .  .  .  . 53
Násfa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Ómama Antik .  .  .  .  .  .  . 51
Ómama bizsuja .  .  .  .  .  . 51
Pintér Antik  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Polgár Galéria
és Aukciósház   .  .  .  .  .  . 51
Pozsgai Antik .  .  .  .  .  .  . 51
Rocaille Antikvitás   .  .  .  . 52
Studio Agram .  .  .  .  .  .  . 52
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Művészeti
és képgalériák
Art gallery

Belvedere Szalon,
Galéria és Aukciósház   .  . 50
Budapest Galéria .  .  .  .  . 52
Dovin Galéria .  .  .  .  .  . 52
Erdész Galéria
& Design  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Ernst Galéria   .  .  .  .  .  .  . 50
Faur Zsófi 
- Ráday Galéria .  .  .  .  .  . 52
Filter Kortárs Ékszer Design 
és Művészeti Galéria .  .  . 70
Haas Művészeti Galéria.  . 52
Három Hét Galéria  .  .  .  . 52
Kálmán Makláry
Fine Arts Gallery   .  .  .  .  . 52
Klauzál13 könyvesbolt
és galéria     .  .  .  .  .  .  .  . 53
Knoll Galéria  .  .  .  .  .  .  . 53
Koller Galéria .  .  .  .  .  . 53
Magma Lakásművészeti
Galéria   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Molnár Ani Galéria  .  .  .  . 53
Mono Kortárs Galéria    . 53
Nagyházi Galéria  .  .  .  .  . 53
Nemes Galéria   .  .  .  .  .  . 54
NextArt Galéria .  .  .  .  . 54
Pintér Sonja Galériája.  .  . 54
Polgár Galéria
és Aukciósház   .  .  .  .  .  . 51
Printa Akadémia  .  .  .  .  . 64
Spiritusz Galéria   .  .  .  .  . 54
Trafó Galéria  .  .  .  .  .  . 54
Várfok Galéria .  .  .  .  .  .  . 54
Vintage Galéria .  .  .  .  . 54
Virág Judit Galéria   .  .  .  . 55

Egyéb
különlegességek

Ajándék
Gift

Ararat Brandy 
& Szivar Szaküzlet   .  .  .  . 79
Babaház  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Badaboom.  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Blomus .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Buborék Buda  .  .  .  .  . 55
Buborék Pest .  .  .  .  .  .  . 58
Cigar Tower  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Flandy Kedvencek
Boltja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Forma .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Gallwitz Pipa és Gyöngy  55
Gárdos Ajándék.  .  .  .  .  . 56
Hajómodell üzlet   .  .  .  .  . 40
Holló Műhely   .  .  .  .  .  .  . 56
Hubay Ház  .  .  .  .  .  .  .  . 56
IDdesign  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Innoshop .  .  .  .  .  .  .  . 16
Insitu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
LeFutur - Meglepő
Tárgyak Boltja    .  .  .  .  .  . 56
Luludog .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
MARUMOTO  .  .  .  .  .  .  . 56
Mester Porta   .  .  .  .  .  .  . 56
Montblanc Butik   .  .  .  .  . 86
P’art    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Rododendron Art 
& Design Shop  .  .  .  .  .  . 57
SPA Víztisztító Csaptelepek 
és Zuhanyfejek .  .  .  .  . 29
Terebess Ajándék .  .  .  .  . 57
Zsigray Stúdió   .  .  .  .  .  . 74

Divat
(ruházat, cipő, táska)
Fashion

adidas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Alberto Guardiani Shoes  . 57
Alessandro&Co   .  .  .  . 57
Artelli .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
b.boom kismama üzlet  .  . 57
bado showroom  .  .  .  .  . 58
bejuska .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Benetton   .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Betty Barclay  .  .  .  .  .  .  . 58

Birkenstock .  .  .  .  .  .  .  . 58
Bizánc.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Boss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Buborék Buda  .  .  .  .  . 55
Buborék Pest .  .  .  .  .  .  . 58
Burberry.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Byblos.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Calvin Klein Jeans   .  .  .  . 59
CanCan .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Christina  Éjszakák  .  .  .  . 59
D&G    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Dagminell design    .  .  .  . 59
Divat Galéria   .  .  .  .  .  .  . 59
Dom Szemüvegszalon és
Bognár Kesztyűüzlet  .  .  . 79
Ducio Öltönyház   .  .  .  .  . 60
Emporio Armani    .  .  .  .  . 60
Erdész Galéria
& Design  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Ermenegildo Zegna .  .  .  . 60
Escada   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Furla.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
G-star Store Budapest .  . 60
Gant.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Gas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Gogoo Kids -
Fashion&Lifestyle .  .  .  .  . 61
Gold    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Gucci  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Guess Store.  .  .  .  .  .  .  . 61
Heaven Store .  .  .  .  .  .  . 61
Hello Baby Collection    .  . 61
Jacadi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Kávai Design     .  .  .  .  .  . 24
La Boutique by Bizanc  .  . 61
Lacoste .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Laoni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Laptoptáska  .  .  .  .  .  . 86
Látomás.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Lloyd   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Louis Vuitton   .  .  .  .  .  .  . 62
Magma
Lakásművészeti Galéria.  . 41
Maiko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Marks & Spencer .  .  .  .  . 62
Max Mara    .  .  .  .  .  .  .  . 62
Mayfair Selection     .  .  .  . 62
MBT.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Metropolitan   .  .  .  .  .  .  . 63
Mono Fashion Store  .  . 63
Müller és Társa
Lakásgaléria  .  .  .  .  .  . 51
Nanushka .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
NaraCamicie  .  .  .  .  .  .  . 63
Németh Anikó
MANIER Prêt-à-porter 
Showroom  .  .  .  .  .  .  . 63
Pásztor Leather Design .  . 63
Pelote Tailor-Made   .  .  .  . 64
Printa Akadémia  .  .  .  .  . 64
Pussy Deluxe &
Vive Maria Stores    .  .  .  . 64
Replay    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
Retro Jeans    .  .  .  .  .  .  . 64
Retrock  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
Retrock Deluxe  .  .  .  .  .  . 64
Roberto Cavalli  .  .  .  .  .  . 65
s.Oliver   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65

Scotch&Soda
Márkabolt    .  .  .  .  .  .  .  . 65
Sinéquanone  .  .  .  .  .  .  . 65
Sisley  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
Stan Ahuja  .  .  .  .  .  .  .  . 65
Tisza Cipő.  .  .  .  .  .  .  .  . 65
Tommy Hilfi ger   .  .  .  .  .  . 66
Trend-Design
webshop  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Vass Cipő .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Vathy’s Corner  .  .  .  .  .  . 66
Versace .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Vincze Cipő    .  .  .  .  .  .  . 66
Wellensteyn   .  .  .  .  .  .  . 66
Wild West Store .  .  .  .  .  . 66

Divattervezők
Fashion designer

Anda Emília tervező    .  . 66
Anh Tuan   .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Artista .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Balllon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Bara Marianne Kalap .  . 67
BARNOFF SHOWROOM 
Love . Life   .  .  .  .  .  .  . 67
Daalarna  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Kamchatka Design .  .  . 67
Katti Zoob.  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Kontur Réka öltözéktervező 
iparművész  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Laoni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Léber Barbara  .  .  .  .  . 68
Luan by Lucia .  .  .  .  .  .  . 68
Nanushka .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Nara - Makány Márta .  .  . 68
Náray Tamás   .  .  .  .  .  .  . 68
Németh Anikó-MANIER 
Haute Couture Salon .  . 68
Orlando .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Reka Vago.  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Salon De Bohéme  .  .  . 69
Use  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
V50 Design Art Studio
- Fazekas Valéria  .  .  .  .  . 69
Vasseva   .  .  .  .  .  .  . 69

Ékszer, óra
Jewel, watch

Anik Jewellery.  .  .  .  .  .  . 69
Ariel Ékszerstúdió    .  .  .  . 69
Aron Design Store  .  .  .  . 70
Baraka Ékszerház.  .  .  .  . 70
Bartha Ékszer -
Bartha Mariann .  .  .  .  .  . 70
Caprice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Diron   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Ezüstgaléria    .  .  .  .  .  . 70
Farkas Ékszer .  .  .  .  .  .  . 70
Filter Kortárs Ékszer Design 
és Művészeti Galéria .  .  . 70
Franck Muller .  .  .  .  .  .  . 70
Frey Wille  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Gold & Diamonds .  .  .  .  . 70
Lauli Ékszerszalon   .  .  .  . 71
Magma
Lakásművészeti Galéria.  . 41



Marco Bicego    .  .  .  .  . 71
Miracolo Ékszerüzlet .  .  . 71
Monarchia Galéria   .  .  .  . 71
Naga Ékszer     .  .  .  .  .  . 72
Nuovo Ékszer .  .  .  .  .  .  . 72
Omega Boutique  .  .  .  .  . 72
Ómama Antik .  .  .  .  .  .  . 51
Ómama bizsuja .  .  .  .  .  . 51
P’art    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Pandora   .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Pavillon Christofl e   .  .  .  . 42
Pelote Tailor-Made   .  .  .  . 64
Royal Diamonds 
Ékszerház  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Sterling Ékszergaléria .  .  . 72
Studio Agram .  .  .  .  .  .  . 52
Swarovski Partner Boutique, 
Reálszisztéma Kft.   .  .  .  . 73
Tag Heuer Boutique.  .  .  . 73
Thomas Sabo .  .  .  .  .  .  . 73
Vadjutka    .  .  .  .  .  .  .  . 73
Varga Design
Jewellery House  .  .  .  . 73
Watch de Luxe   .  .  .  .  .  . 73
Watch&Co  ..  .  .  .  .  .  .  . 74
Windsor .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Wladis Galéria
és Műterem .  .  .  .  .  .  .  . 74

Papír,
csomagolóanyag
Paper, wrapping

Bomo Art  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Interiur Studio.  .  .  .  .  .  . 74
Kéttemplom Galéria.  .  .  . 16
Zsigray Stúdió   .  .  .  .  .  . 74

Virág, kert
Flower, garden

Arioso .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Botanic Virág és
Lakberendezési Szalon .  . 74
Casa Provenza  .  .  .  .  .  . 74
Fleurt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Fű-Fa-Virág .  .  .  .  .  .  .  . 75
Guba Ági Virágai   .  .  .  .  . 75
Iringó Virágmanufaktúra – 
Koszorú- és száraz-
virág-bolt .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Kata Virág .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Philanthia .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Sefcsik kerámia    .  .  .  . 44
Viola Violetta Virágüzlet . 76
Virágkert   .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
Viragneked.hu.  .  .  .  .  .  . 76
Virágom Virágom  .  .  .  .  . 76

Kozmetika,
fodrászat, wellness
Cosmetics,
hairdresser’s, wellness

Ahava Szépségkapszula  .  . 76
alla Natura mintabolt - 
Essence of Beauty - a
Szépség Esszenciája    .  .  .  76
Bamboo Nail Spa    .  .  .  . 76
Clinique .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
EastSideHair   .  .  .  .  .  .  . 77
Estée Lauder  .  .  .  .  .  .  . 77
Glamour Beauty   .  .  .  .  . 77
Hajas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Hajsza.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
High-Care Center    .  .  .  . 77

Isis Day Spa  .  .  .  .  .  . 77
LE PARFUM CROISETTE – 
Zólyomi Zsolt
parfümériája  .  .  .  .  .  .  . 78
Mandala Day Spa    .  .  .  . 78
Mary Chor   .  .  .  .  .  .  .  . 78
Masculin   .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
Metropolitan   .  .  .  .  .  .  . 78
Omorovicza .  .  .  .  .  .  .  . 78
Primavera    .  .  .  .  .  .  .  . 78
SPA Víztisztító Csaptelepek 
és Zuhanyfejek .  .  .  .  . 29
Vendome Boutique  .  .  .  . 79
Zsidró .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

Optika
Optican

Carl Zeiss Optika .  .  .  .  . 79
Dom Szemüvegszalon és
Bognár Kesztyűüzlet  .  .  . 79
Gas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Orange Optika   .  .  .  .  .  . 79
Sportszem Optika.  .  .  .  . 79

Vinotéka
Wine shop

Ararat Brandy 
& Szivar Szaküzlet   .  .  .  . 79
Bor és a Társa .  .  .  .  .  .  . 80
Borkápolna  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Bortársaság.  .  .  .  .  .  .  . 80
Budai Borszalon   .  .  .  .  . 80
Culinaris Finomságok
és Fűszerek Boltja  .  .  .  . 83
L’Enoteca  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
La Boutique de Vins.  .  .  . 80
Monarchia Matt
International.  .  .  .  .  .  .  . 80
Montalcino Borszaküzlet  . 81
Présház .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
Selection.hu.  .  .  .  .  .  .  . 81
Szent István
Borszaküzlet   .  .  .  .  .  .  . 81
Terroir Club  .  .  .  .  .  .  .  . 81
WhiskyShop  .  .  .  .  .  .  . 81

Delikatesz
Delicatesse

Aranytálca
Gourmandéria  .  .  .  .  .  . 81
Azték Choxolat  .  .  .  .  .  . 81
Bagatellini    .  .  .  .  .  .  . 81
Baldaszti’s  .  .  .  .  .  .  .  . 81
Cadeau Csokoládé
Cukrászda   .  .  .  .  .  .  .  . 82
CHOCOCO -
csokoládérium  .  .  .  .  .  . 82
Cigar Tower  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Cukorka    .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
Culinaris Finomságok
és Fűszerek Boltja  .  .  .  . 83
Csokibolt  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
Csokissimo Csokoládé
Szaküzlet     .  .  .  .  .  .  .  . 82
Csokoládé Outlet .  .  .  .  . 82
Csokoládia  .  .  .  .  .  .  .  . 82
Gastronomia
Pomo D’oro .  .  .  .  .  .  .  . 83
Hanna Fűszerszalon   .  .  . 83
Jancsi és Juliska
Csokoládébolt  .  .  .  .  . 83
LaDelizia  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
 Souvenir  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Nespresso   .  .  .  .  .  .  .  . 25
Oázis Teabolt   .  .  .  .  .  .  . 83
Picanter   .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Piccante Delicatesse .  .  . 84
Rózsavölgyi Csokoládé .  . 84
Selection.hu.  .  .  .  .  .  .  . 81
SUGAR! confectionery & 
candy store    .  .  .  .  .  . 84
Szega Camembert Sajt-
és Sonkaszaküzlet   .  .  .  . 84
Szép Kis India.  .  .  .  .  .  . 84
T. Nagy Tamás - Sajt   .  .  . 84
T. Nagy Tamás - Szalámi   . 84
Villa Bagatelle-
Brótpékség   .  .  .  .  .  .  .  . 85
vom Fass .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
WhiskyShop  .  .  .  .  .  .  . 81

HI-FI,
szórakoztató elektronika
HI-FI

Annex Hangcenter   .  .  .  . 85
Audio Centrum .  .  .  .  . 85
Aymara  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Bang & Olufsen .  .  .  .  .  . 86
basys  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Bizsók Akusztikus Bútor 
Manufaktúra   .  .  .  .  .  .  . 86
Trend-Design
webshop  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Ultimate Audio  .  .  .  .  .  . 86

Menedzser-üzletek
Manager shop

Aron Design Store  .  .  .  . 70
Gárdos Ajándék.  .  .  .  .  . 56
Laptoptáska  .  .  .  .  .  . 86
Montblanc Butik   .  .  .  .  . 86
Reálszisztéma
Menedzser Shop  .  .  .  .  . 86

Jelmagyarázat:

  Megszokottól eltérő
nyitva tartás

  Képes megjelenők

Allee
1117 Bp., Október 23. u. 8-10. 
Aréna Plaza
1087 Bp., Kerepesi út 9.
tel.: 880-7000
Árkád
1106 Bp., Örs vezér tere 25/a.
tel.: 433-1400
Max City
2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a
MOM
1124 Bp., Alkotás u. 53.
Rózsakert
1026 Bp., Gábor Áron u. 74.
tel.: 391-5998
Westend City Center
1062 Bp.,  Váci út 1-3.
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Aaron Parkett     .  .  .  .  .  . 30
ABC Home .  .  .  .  .  .  . 12
adidas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Aga’s Keleti Szőnyegek .  . 36
Ági Müller – Das Bad 
Fürdőszobaszalon   .  .  .  . 28
Ahava Szépségkapszula  . 76
Ajka Kristály.  .  .  .  .  .  .  . 42
Alberto Guardiani Shoes  . 57
Alessandro&Co    .  .  .  . 57
alla Natura mintabolt - 
Essence of Beauty - a 
Szépség Esszenciája .  .  . 76
Amfi  Konyha  .  .  .  .  .  . 22
Anda Emília tervező    .  . 66
Andart Lakberendező 
Stúdió .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Andrea-Design
Lakberendezés  .  .  .  .  .  . 46
Anh Tuan   .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Anik Jewellery.  .  .  .  .  .  . 69
Anna Antikvitás .  .  .  .  .  . 49
Annex Hangcenter   .  .  .  . 85
Anni Domini .  .  .  .  .  .  .  . 49
Anno   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Antik Centrum   .  .  .  .  .  . 50
AquaMart 
Bemutatóterem .  .  .  .  .  . 28
Aranyfotel    .  .  .  .  .  .  . 33
Aranytálca
Gourmandéria  .  .  .  .  .  . 81
Ararat Brandy
& Szivar Szaküzlet   .  .  .  . 79
Ariel Ékszerstúdió    .  .  .  . 69
Arioso .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Arkhenea Bútorgaléria   .  . 12
Aron Design Store  .  .  .  . 70
Art-Deco   .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Art&Deco .  .  .  .  .  .  .  . 12
Artelli .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Artista .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Audio Centrum .  .  .  .  . 85
Awa 2000 Térkő    .  .  .  . 30
Aymara  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Azték Choxolat  .  .  .  .  .  . 81
b.boom kismama üzlet  .  . 57
Bababoo  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Babaház  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Badaboom   .  .  .  .  .  .  .  . 55
bado showroom  .  .  .  .  . 58
Bagatellini    .  .  .  .  .  .  . 81
Bakhtar Szőnyeg  .  .  .  .  . 36
Baldaszti’s  .  .  .  .  .  .  .  . 81
Balllon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Baltex .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Bamboo Nail Spa    .  .  .  . 76
Bambuszmánia    .  .  .  . 34
Bang & Olufsen .  .  .  .  .  . 86
Bányai Bútorok  .  .  .  .  .  . 22
Bara Marianne Kalap .  . 67
Baraka Ékszerház.  .  .  .  . 70
Bardoni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
BARNOFF SHOWROOM 
Love . Life    .  .  .  .  .  .  . 67
Bartha Ékszer -
Bartha Mariann .  .  .  .  .  . 70
Basic Collection.  .  .  .  .  . 12
basys  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Be Light!  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
bejuska .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Belvedere Szalon,
Galéria és Aukciósház   .  . 50
Benetton   .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Betty Barclay  .  .  .  .  .  .  . 58
Biás Kata Interior .  .  .  .  . 46
Biggie Best  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Billerbeck .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Birkenstock .  .  .  .  .  .  .  . 58
Bizánc.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Bizsan.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Bizsók Akusztikus Bútor 
Manufaktúra  .  .  .  .  .  .  . 86
Blanco   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Blomus .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Blup!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Bocalle   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
BoConcept  .  .  .  .  .  .  .  . 12
BoglarkaVera
Design Studio    .  .  .  .  .  . 46
Bomo Art  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Bono Design  .  .  .  .  .  . 22
Bor és a Társa .  .  .  .  .  .  . 80
Borkápolna  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Bortársaság.  .  .  .  .  .  .  . 80
Boss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Boszorkánykonyha  .  .  .  . 40
Botanic Virág és
Lakberendezési Szalon .  . 74
Buborék Buda  .  .  .  .  . 55
Buborék Pest .  .  .  .  .  .  . 58
Budai Borszalon   .  .  .  .  . 80
Budai Nosztalgia Home.  . 40
Budapest Galéria .  .  .  .  . 52
Bujanovics Eduárd  .  .  .  . 50
Bulvár Zsolnay
Márkabolt .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Burberry.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Butterfl y Gyermekvilág  .  . 26
Byblos.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Cadeau Csokoládé
Cukrászda   .  .  .  .  .  .  .  . 82
Calvin Klein Jeans   .  .  .  . 59
CanCan .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Caprice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Cardo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Carl Zeiss Optika .  .  .  .  . 79
Casa Provenza  .  .  .  .  .  . 74

Chippendale
Lakberendezés  .  .  .  .  .  . 13
CHOCOCO -
csokoládérium  .  .  .  .  .  . 82
Christina  Éjszakák  .  .  .  . 59
Cigar Tower  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Clinique .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
Code Bemutatóterem.  .  . 13
Cook Room .  .  .  .  .  .  .  . 22
Csokibolt  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
Csokissimo Csokoládé
Szaküzlet     .  .  .  .  .  .  .  . 82
Csokoládé Outlet .  .  .  .  . 82
Csokoládia  .  .  .  .  .  .  .  . 82
Cukorka    .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
Culinaris Finomságok
és Fűszerek Boltja  .  .  .  . 83
D&G    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Daalarna  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Dagminell design    .  .  .  . 59
Danish Interior Design  .  . 40
Darius
Régiségkereskedés .  .  .  . 50
Darvas Képkeret   .  .  .  .  . 39
Dekor Classic    .  .  .  .  .  . 34
Dénes Galéria .  .  .  .  .  .  . 36
Desidea Studio .  .  .  .  . 13
Desidea Studio
Lakberendezés .  .  .  .  . 46
Design&Technik
Bútorstúdió .  .  .  .  .  .  .  . 23
Desszert mester  .  .  .  .  . 23
Diron   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Divat Galéria   .  .  .  .  .  .  . 59
do work! Iroda  .  .  .  .  .  . 29
Dom Szemüvegszalon és
Bognár Kesztyűüzlet  .  .  . 79
Dome Design – Leonardo. 40
Doorland
bemutatóterem     .  .  .  .  . 38
DORA d’HOME .  .  .  .  .  . 34
Dovin Galéria .  .  .  .  .  . 52
Dr. Németh Gábor
Szentgyörgyi Ágota .  .  .  . 46
Ducio Öltönyház   .  .  .  .  . 60
EastSideHair   .  .  .  .  .  .  . 77
Edilkamin Kandalló  .  .  .  . 37
Eklektika Galéria   .  .  .  .  . 50
Empír Enteriőr   .  .  .  .  .  . 34
Emporio Armani    .  .  .  .  . 60
Erdész Galéria
& Design  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Ermenegildo Zegna .  .  .  . 60
Ernst Galéria   .  .  .  .  .  .  . 50
Erős Kft..  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Escada   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Estée Lauder  .  .  .  .  .  .  . 77
Europa Design      .  .  .  .  . 46
Eventuell
Műterem Galéria   .  .  .  .  . 34
Exclusive
Tom Dixon Store  .  .  .  .  . 14
Expona     .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Ezüstgaléria    .  .  .  .  .  . 70
Faber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Farkas Ékszer .  .  .  .  .  .  . 70
Farrow & Ball
festék és tapéta    .  .  .  .  . 35
Faur Zsófi  -
Ráday Galéria .  .  .  .  .  .  . 52
Felvinci Home Decor  .  .  . 14
Felvinci Home Decor
Tervezők.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Fém-Művészeti Kft. .  .  .  . 43
Filia-Bona
Olasz Bútorszalon  .  .  .  . 23
Filter Kortárs Ékszer Design
és Művészeti Galéria .  .  . 70
Finnrelax-Technogym .  .  . 45
Flandy Kedvencek
Boltja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
FlatArt.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Fleurt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Fonte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Forma .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Forma Vivendi    .  .  .  .  .  . 14
Franck Muller .  .  .  .  .  .  . 70
Franco&Stefano.  .  .  .  .  . 23
Frey Wille  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Fullár András  .  .  .  .  .  .  . 47
Fur You  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Furla.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Függőágybolt .  .  .  .  .  .  . 40
Fű-Fa-Virág .  .  .  .  .  .  .  . 75
G-star Store
Budapest .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Gallwitz Pipa és Gyöngy  55
Gant.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Gárdos Ajándék.  .  .  .  .  . 56
Gas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Gastronomia
Pomo D’oro .  .  .  .  .  .  .  . 83
Geppetto .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Glamour Beauty   .  .  .  .  . 77
Goa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Godin Kandalló .  .  .  .  .  . 38
Gogoo Kids -
Fashion&Lifestyle .  .  .  .  . 61
Gold    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Gold & Diamonds .  .  .  .  . 70
Gorenje Márkabolt   .  .  .  . 24
Guba Ági Virágai   .  .  .  .  . 75
Gucci  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Guess Store.  .  .  .  .  .  .  . 61
Haas Művészeti Galéria.  . 52
Haas&Czjzek  .  .  .  .  .  .  . 42

Haba Gyerekbútor
és Játék    .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Hajas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Hajómodell üzlet   .  .  .  .  . 40
Hajsza.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Hanna Fűszerszalon   .  .  . 83
Három Hét Galéria  .  .  .  . 52
Hästens Concept Store .  . 14
Haworth Hungary .  .  .  .  . 29
Heaven Rugs  .  .  .  .  .  .  . 36
Heaven Store .  .  .  .  .  .  . 61
Hegedűs Andrea
textiltervező .  .  .  .  .  .  .  . 35
Hello Baby Collection    .  . 61
Hephaistos  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Herendi Márkabolt   .  .  .  . 42
High-Care Center    .  .  .  . 77
Home Design
Lakberendezés     .  .  .  .  . 35
Hollandimpex .  .  .  .  .  .  . 45
Holló Műhely   .  .  .  .  .  .  . 56
Horváth Sándor
kárpitosmester   .  .  .  .  .  . 43
Hubay Ház   .  .  .  .  .  .  .  . 56
Human Design Studio   .  . 15
hüma design bútorstúdió . 15
IDdesign  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Infra World   .  .  .  .  .  .  .  . 45
Innoshop .  .  .  .  .  .  .  . 16
Insitu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Interiur Studio.  .  .  .  .  .  . 74
Iringó Virágmanufaktúra
– Koszorú- és száraz-
virág-bolt .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
iRobot Centrum    .  .  .  . 24
Isis Day Spa  .  .  .  .  .  . 77
Istvándi Beáta
lakberendező .  .  .  .  .  .  . 47
Ivanka Beton Design  .  .  . 30
Jacadi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Jancsi és Juliska
Csokoládébolt  .  .  .  .  . 83
Jankó Nyílászáró 
Bemutatóterem    .  .  .  .  . 38
JOTUL és NOBO
bemutatóterem .  .  .  .  .  . 38
Jura    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
KA International    .  .  .  .  . 35
Kaindl Exkluzív Padló .  .  . 30
Kamchatka Design .  .  . 67
Kartell .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Kata Virág .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Kate Endresz-Roberts
K4 Design    .  .  .  .  .  .  .  . 47
Katona Antik   .  .  .  .  .  .  . 50
Katona Lajos
műbútorasztalos   .  .  .  .  . 43
Katti Zoob.  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Kálmán Makláry
Fine Arts Gallery   .  .  .  .  . 52
Kávai Design     .  .  .  .  .  . 24
Képkeret -
Szalon Galéria   .  .  .  .  .  . 39
Képmalom   .  .  .  .  .  .  .  . 39
Kéttemplom Galéria.  .  .  . 16
Kilim    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Kinnarps
bemutatóterem .  .  .  .  .  . 29
Kitchen Factory .  .  .  .  .  . 24
Klauzál13 könyvesbolt
és galéria     .  .  .  .  .  .  .  . 53
KLUDI Design.  .  .  .  .  .  . 28
Knoll Galéria  .  .  .  .  .  .  . 53
Koller Galéria .  .  .  .  .  . 53
Kontur Réka öltözék-
tervező iparművész .  .  .  . 67
Kookta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Koronczay Noémi
lakberendező  .  .  .  .  .  .  . 47
Kundra Antikvitás    .  .  .  . 42
Kypo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
L’Enoteca  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
La Boutique by Bizanc  .  . 61
La Boutique de Vins.  .  .  . 80
LaDelizia  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
La Meridiana  .  .  .  .  .  .  . 30
La Tenda Home .  .  .  .  .  . 17
La Tenda Home
lakberendezők  .  .  .  .  .  . 47
Lacoste .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Lámpabúra készítő .  .  .  . 43
Laoni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Laptoptáska  .  .  .  .  .  . 86
Látomás.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Lauli Ékszerszalon   .  .  .  . 71
LE PARFUM CROISETTE – 
Zólyomi Zsolt
parfümériája  .  .  .  .  .  .  . 78
Léber Barbara  .  .  .  .  . 68
Lederland .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
LeFutur - Meglepő
Tárgyak Boltja    .  .  .  .  .  . 56
Leguan .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
ligne roset    .  .  .  .  .  .  . 17
Lingel Bútor
Bemutatóterem .  .  .  .  .  . 17
Lloyd   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Louis Vuitton   .  .  .  .  .  .  . 62
Luan by Lucia .  .  .  .  .  .  . 68
Luludog .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Luminart Lámpastúdió  .  . 32
Lux Anna
lakberendező .  .  .  .  .  .  . 48
M.L.S. Bemutatóterem  .  . 38
Made By You  .  .  .  .  .  . 43
Magma Lakásművészeti
Galéria   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Betűrendes tartalomjegyzék
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Maiko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Mamas & Papas  .  .  .  . 27
Mandala Day Spa   .  .  .  . 78
Manna Ceramica
Manufaktúra   .  .  .  .  .  .  . 30
Manooi Light
Creations     .  .  .  .  .  .  .  . 32
Mantu Ajtó Stúdió.  .  .  .  . 38
Manufakt Design Work .  . 48
Marco Bicego    .  .  .  .  . 71
Marks & Spencer .  .  .  .  . 62
MARUMOTO  .  .  .  .  .  .  . 56
Mary Chor   .  .  .  .  .  .  .  . 78
Masculin   .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
Max City Bk.  .  .  .  .  .  .  . 17
Max Mara    .  .  .  .  .  .  .  . 62
Max Parketta  .  .  .  .  .  .  . 31
May-ro Design
Stúdió Budapest  .  .  .  .  . 24
Mayfair Selection     .  .  .  . 62
MBT.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Medveczky&Gothárd
Belsőépítész T. iroda   .  .  . 48
Mester Porta   .  .  .  .  .  .  . 56
Mesterkonyha.  .  .  .  .  .  . 41
Metropolitan   .  .  .  .  .  .  . 63
Metropolitan   .  .  .  .  .  .  . 78
Miele Bemutatóterem.  .  . 24
Milora .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Miracolo Ékszerüzlet .  .  . 71
Mlamp showroom & 
workshop .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Mobili Mania  .  .  .  .  .  . 18
Molecz Fény Art Design   . 33
Molnár Ani Galéria  .  .  .  . 53
Monarchia Galéria   .  .  .  . 71
Monarchia Matt
International.  .  .  .  .  .  .  . 80
Mono Fashion Store  .  . 63
Mono Kortárs Galéria    . 53
Montalcino Borszaküzlet  . 81
Montblanc Butik   .  .  .  .  . 86
Montparnasse  .  .  .  .  .  . 51
Moró Antik   .  .  .  .  .  .  .  . 51
Mozart Souvenir   .  .  .  .  . 83
Müller és Társa
Lakásgaléria  .  .  .  .  .  . 51
Müller Mónika Enteriőr .  . 36
Müller Mónika
lakberendező .  .  .  .  .  .  . 48
Művészi Csillárkészítő   .  . 43
Naga Ékszer     .  .  .  .  .  . 72
Nagyházi Galéria  .  .  .  .  . 53
NAMI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Nanushka .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Nara - Makány Márta .  .  . 68
NaraCamicie  .  .  .  .  .  .  . 63
Náray Tamás   .  .  .  .  .  .  . 68
Násfa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Natuzzi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Nemes Galéria   .  .  .  .  .  . 54
Nemes Tamás okl.
műtárgyrestaurátor  .  .  .  . 44
Németh Anikó-MANIER
Haute Couture Salon .  . 68
Németh Anikó
MANIER Prêt-à-porter 
Showroom  .  .  .  .  .  .  . 63
Nespresso   .  .  .  .  .  .  .  . 25
Neudoerfl er
Offi ce Systems Kft. .  .  .  . 29
NextArt Galéria .  .  .  .  . 54
Nidus Design  .  .  .  .  .  .  . 48
Nidus Design
Bemutatóterem    .  .  .  . 18
Nordhouse   .  .  .  .  .  .  .  . 30
Novetex .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Nuovo Ékszer .  .  .  .  .  .  . 72
Oázis Teabolt   .  .  .  .  .  .  . 83
Ómama Antik .  .  .  .  .  .  . 51
Ómama bizsuja .  .  .  .  .  . 51
Omega Boutique  .  .  .  .  . 72
Omorovicza .  .  .  .  .  .  .  . 78
Opál Konyhastúdió  .  .  .  . 25
Orange Optika   .  .  .  .  .  . 79
Orient Szőnyegház  .  .  .  . 37
Orlando .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
P’art    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Pallux Lámpaernyő .  .  .  . 44
Palmetta Design Galéria  . 25
Panasonic masszázsfotel 
bemutatóterem .  .  .  .  .  . 45
Pandora   .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Pannonfa     .  .  .  .  .  .  .  . 19
Pap Lajos Kőfaragó - 
kőszobrász műhely .  .  .  . 44
Pápa - Egyedi falépcsők
és nyílászárók gyártója  .  . 38
Parador Parketta Stúdió   . 31
Paszomány Műhely .  .  .  . 44
Pásztor Leather Design .  . 63
Patinás Lámpa   .  .  .  .  .  . 33
Pavillon Christofl e   .  .  .  . 42
Pelote Tailor-Made   .  .  .  . 64
Philanthia .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Philipovszky István
műbútorasztalos
és kárpitos   .  .  .  .  .  .  .  . 44
Picanter   .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Piccante Delicatesse .  .  . 84
Pintér Antik  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Pintér Sonja Galériája.  .  . 54
PINXIT Design Stúdió    .  . 48
Pócs Műhely -
kovácsműhely.  .  .  .  .  .  . 44
Pointzero  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Polgár Galéria
és Aukciósház   .  .  .  .  .  . 51
Pool & Wellness City  .  .  . 45
Porcelanosa.  .  .  .  .  .  .  . 31
Pozsgai Antik .  .  .  .  .  .  . 51

Présház .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
Primavera    .  .  .  .  .  .  .  . 78
Printa Akadémia  .  .  .  .  . 64
Pure Home
Design Shop  .  .  .  .  .  . 19
Pussy Deluxe &
Vive Maria Stores .  .  .  .  . 64
Reálszisztéma
Menedzser Shop  .  .  .  .  . 86
Reka Vago.  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Replay.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
Restauráma Bt. .  .  .  .  .  . 44
Retro Jeans    .  .  .  .  .  .  . 64
Retrock  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
Retrock Deluxe  .  .  .  .  .  . 64
Rio Lámpastúdió .  .  .  . 33
Roberto Cavalli  .  .  .  .  .  . 65
Rocaille Antikvitás   .  .  .  . 52
Rododendron Art 
& Design Shop   .  .  .  .  .  . 57
Rokfort Ép. Stúdió  .  .  .  . 31
Roomba Home Culture .  . 19
Rózsavölgyi Csokoládé .  . 84
Royal Diamonds 
Ékszerház   .  .  .  .  .  .  .  . 72
S&Co .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
s.Oliver   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
Salon De Bohéme  .  .  . 69
Sanko Studio     .  .  .  .  .  . 25
Scotch&Soda
Márkabolt    .  .  .  .  .  .  .  . 65
Sefcsik kerámia    .  .  .  . 44
Selection.hu.  .  .  .  .  .  .  . 81
Semmelrock  .  .  .  .  .  .  . 31
Simoncsics Interiors   .  .  . 48
Sinéquanone  .  .  .  .  .  .  . 65
Sisley  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
Smeg Bemutatóterem  .  . 25
Solinfo Lámpastúdió .  .  . 33
Sova Design  .  .  .  .  .  .  . 37
SPA Víztisztító Csaptelepek
és Zuhanyfejek .  .  .  .  . 29
SpiritHome .  .  .  .  .  .  .  . 19
Spiritusz Galéria   .  .  .  .  . 54
Sportszem Optika.  .  .  .  . 79
Sprok Antal
bútorszobrász.  .  .  .  .  .  . 44
Stadler Üvegcsiszoló
és Gravírozó Műhely   .  .  . 45
Stan Ahuja  .  .  .  .  .  .  .  . 65
Stella Ceramia  .  .  .  .  .  . 31
Sterling Ékszergaléria .  .  . 72
Studio Agram .  .  .  .  .  .  . 52
Studio Trend 
Lakberendezés .  .  .  .  .  . 49
SUGAR! confectionery
& candy store    .  .  .  .  . 84
Sütő Kata .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Svábbau  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Svea Konyha   .  .  .  .  .  .  . 25
Swarovski Partner Boutique,
Reálszisztéma Kft.   .  .  .  . 73
Sykora Konyhastúdió .  .  . 26
Szega Camembert Sajt-
és Sonkaszaküzlet   .  .  .  . 84
Szent István
Borszaküzlet   .  .  .  .  .  .  . 81
Szép Kis India.  .  .  .  .  .  . 84
T. Nagy Tamás - Sajt   .  .  . 84
T. Nagy Tamás - Szalámi   . 84
Tag Heuer Boutique.  .  .  . 73
Tari Kriszta
InteriorANDdesigN .  .  .  . 49
Tectona Grandis  .  .  .  .  . 43
Teka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Terbe Design  .  .  .  .  .  .  . 20
Terebess   .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Terebess Ajándék .  .  .  .  . 57
Terroir Club  .  .  .  .  .  .  .  . 81
Th Design    .  .  .  .  .  .  .  . 26
Thomas Sabo .  .  .  .  .  .  . 73
Tisza Cipő.  .  .  .  .  .  .  .  . 65
TNT Manufacture Kft.    .  . 49
Tokaji Képkeret     .  .  .  .  . 39
Tommy Hilfi ger   .  .  .  .  .  . 66
TOPSILK International  .  . 36
Trafó Galéria  .  .  .  .  .  . 54
Treca de Paris Store  .  .  . 20
Trend-Design
webshop  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Trópusifa Stúdió.  .  .  .  .  . 32
Ultimate Audio  .  .  .  .  .  . 86
Unico Stokke
Bútorstúdió .  .  .  .  .  .  .  . 28
Use  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
V50 Design Art Studio   .  . 69
VA Design .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Vadjutka    .  .  .  .  .  .  .  . 73
Vaja László Porcelán
Restaurátor műhely .  .  .  . 45
Vákum Design Shop  .  .  . 20
VAM Design.  .  .  .  .  .  .  . 20
Várfok Galéria .  .  .  .  .  .  . 54
Varga Design
Jewellery House  .  .  .  . 73
Vass Cipő .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Vasseva   .  .  .  .  .  .  . 69
Vathy’s Corner  .  .  .  .  .  . 66
Végállomás Galéria .  .  .  . 39
Vendome Boutique  .  .  .  . 79
Versace .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Vi-Spring Store .  .  .  .  .  . 20
Vilavu – gyerekek, 
bútorok, design    .  .  .  .  . 28
Villa Bagatelle-
Brótpékség  .  .  .  .  .  .  .  . 85
Villeroy&Boch    .  .  .  .  .  . 42
Vincze Cipő    .  .  .  .  .  .  . 66
Vintage Galéria .  .  .  .  . 54
Viola Violetta Virágüzlet . 76
Virág Judit Galéria   .  .  .  . 55
Virágkert   .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
Viragneked.hu.  .  .  .  .  .  . 76
Virágom Virágom  .  .  .  .  . 76
vom Fass  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
Vízágy Centrum   .  .  .  .  . 20
VS Fürdőszoba szalon  .  . 29
Watch de Luxe   .  .  .  .  .  . 73
Watch&Co.   .  .  .  .  .  .  .  . 74
Wellensteyn   .  .  .  .  .  .  . 66
Wenga Work Kft.   .  .  .  .  . 22
WhiskyShop  .  .  .  .  .  .  . 81
Wild West Store .  .  .  .  .  . 66
Windsor .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Wladis Galéria
és Műterem .  .  .  .  .  .  .  . 74
Zámborszky Éva
lakberendező  .  .  .  .  .  .  . 49
Zconcept Kft.    .  .  .  .  . 22
Zepter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Zsidró .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
Zsigray Stúdió   .  .  .  .  .  . 74
Zsolnay Hollóházi
Márkabolt .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Jelmagyarázat:

  Megszokottól eltérő
nyitva tartás

  Képes megjelenők
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Nappali, háló, étkező
Living room, Bedroom,  

Dining-room

ABC Home 
1066 Bp., Ó utca 35. 
tel.: (+36-70) 775-2541
www.abchome.hu
• Ez a dekoratív be-
mutatóterem érdekesen 
kontrasztos hátteret 
biztosít az itt kipróbál-
ható és megvásárolható 
(készletről, ill. rendelés 
után) neves design 
ikonok replikáinak, mint 
pl.: a híres a Wassily 
széknek, a Barcelona 
fotelnek, az LC4 pihe-
nőágynak. E különle-
gességek az 1920-as 
évektől népszerűek a 
letisztult, modern forma-
világot kedvelőknél. Az 
üzlet célja, hogy minél 
szélesebb körrel ismer-
tessék meg ezeket az 
időtlen formákat, illetve 
alacsony áraikkal bárki 
számára elérhetővé 
tegyék.
• This shop offers the 
replicas of famous 
design icons in order to 
present these pieces of 
furniture to everybody at 
a reasonable price.

Arkhenea
Bútorgaléria 
1065 Bp., Hajós u. 25. 
(bejárat az Ó utca felől) 
tel.: 302-8150, 302-8151
• Cégünk, a csúcsmi-
nőségű, neves olasz 
designbútorokat forgal-
mazó Arkhenea immár 
18 éve kiemelkedő 
szereplője a hazai bú-
torpiacnak, legyen szó 
lakossági, vagy közületi 
bútorokról. A prémium 
kategória mellett a 
magyar piacon verseny-
képesebb, kedvezőbb 
ár-érték aránnyal bíró 
középkategóriás búto-
rokat is forgalmazunk, 
a szintén olasz Doimo 
bútormárka aktuális 
designt képviselő gyára-
inak termékeit.
• High quality design 
furniture and a selection 
of  Italian best value 
interior design from 
Doimo. 

Art&Deco 
1061 Bp., Király u 16., 
tel.: (+36-30) 865-8432
• A bemutatóterem-
ben a sajátos, a régi 
időket idéző urban 
rustic berendezések 
mellett contemporary 
stílusú bútorok között is 
válogathatunk. Célunk 
az általunk képviselt 
két stílusirányzat ked-
velőinek olyan forrása 
lenni, ahol a kiválasztott 
minőségi angol, olasz 
és holland bútordara-
bokhoz, kiegészítőkhöz, 
lámpákhoz függönyt, 
bútorkárpitot, parkettát 
és tapétát is ajánlunk. 
Üzletünk hazai viszony-
latban szinte egyedül-
állóan szeretne több 
lenni, mint csupán egy 
lakberendezési cikkeket 
és bútorokat áruló üzlet. 
Szeretnénk egy sajátos 
életérzést közvetíteni, 
olyan teljes lakásberen-
dezést kínálva, melynek 
minden darabja harmo-
nizál és melyben fontos 
szerepet kap az egyedi-
ség. Ehhez kapcsolódik 
saját kárpitosbútor kol-
lekciónk és igény esetén 
komplex lakberendezési 
szolgáltatásunk.
• Provence styled home 
decoration evoking past 
times, art deco furni-
ture, textiles, wallpaper 
and stylish nick-nackery. 

Baltex 
(Bejegyzés: 28. old.)

Basic Collection
1051 Bp.,
Október 6. u. 8.,
tel.: 267-0699
• A Basic Collection kü-
lönféle vendéglátóipari 
bútorokra speciali-
zálódott a teljesség 
igényével. A kéréseket 
egyedileg is tudjuk ala-
kítani. A termékek több 
száz gyártótól érkeznek 
hozzánk. A kollekciók 
megtalálhatók éttermek-
ben, hotelekben, kávé-
zókban, bevásárlóköz-
pontokban és irodák-
ban. A termékpaletta 
színekben, formákban 
és anyagokban egyaránt 
változatos. 

• Basic Collection has 
an extensive range of 
contract furniture and 
has the ability to supply 
pieces best matching 
your needs.

Biggie Best
(Bejegyzés: 34.. old.)

Billerbeck
Billerbeck Álomstúdió 
1074 Bp., Dob u. 49.,
tel.: 322-3606
Billerbeck Shop
1085 Bp.,
József krt. 71.,
tel.: 318-7074
Billerbeck Szalon
1075 Bp., Király u. 3.,
tel.: 352-0420
• Egy jó nap az éjsza-
kával kezdődik! Ez az, 
amit a Billerbeck szem 
előtt tart, és a folyama-
tos tudományos kuta-
tásaival és kísérleteivel 
biztosítja a pihentető al-
váshoz elengedhetetlen 
professzionális ágyakat, 
matracokat, ágyrácso-
kat és ágyneműket.
• You need professional 
beds, bed linen and 
frames for your undis-
turbed sleep to do your 
best by day.

Blup!
(Bejegyzés: 26.. old.)

BoConcept
1023 Bp.,
Árpád fej. útja 26–28.,
Óbuda Gate Üzletház, 
tel.: 346-3040
Max City,
tel.: (+36-23) 532 238
• Egyszerű, praktikus, 
ugyanakkor elegáns és 
egyedi. A BoConcept 
minimal art stílusú lak-
berendezési tárgyai
tökéletesen illenek a 
nagyvárosi ember ott-
honába – a funkciona-
litás jegyében a lehető 
legjobban használják 
ki a rendelkezésre álló 
teret. Az 50 országban 
240 üzlettel és 100 
stúdióval rendelkező 
dán cég kínálta bútorok 
és kiegészítők (vázák, 
párnák, drapériák, kosa-
rak, szőnyegek, lámpák 
és képkeretek) minden 
szempontból kielégítik a 
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www.designguide.hu

városi design kedvelői-
nek igényeit.
• Simple, practical, yet 
elegant and unusual 
minimal furniture and 
decoration that suits a 
cosmopolitan home.

BoglarkaVera
Design Studio 
(Bejegyzés: 46. old.)

Bono Design 
(Bejegyzés: 22. old.)

Cardo
Bemutatóterem
1065 Bp.,
Bajcsy-Zsilinszky út 19., 
tel.:  374-0435,
(+36-30) 689-9926
• Itt minden megtalál-
ható, ami a tökéletes 
és egészséges alvást 
szolgálja. Nem ter-
mékek sorakoznak 
egymás mellett, hanem 
csendéletekbe csoma-
golt matracok, ágyak, 
kanapék.
A közel évszázados gyár 
választékát bem utató, 
tágas térben sétálva 
magas szintű, szakszerű 
tájékoztatást kaphat az 
érdeklődő. A legújabb 
kutatási eredményeket a 
Pocket Spring-rendszer 
ötvözi a prémium kate-
góriában, mely szintén 
megtalálható itt.
• Everything and 
anything to make your 
sleep perfect and 
healthy – with almost a 
century of experience.

Chippendale
Lakberendezés
1051 Bp.,
Belgrád rakpart 6–8.,
tel.: 318-1490
• Egy csipetnyi Anglia 
Budapesten! Akár egy 
klasszikus bőr Chester-
fi eld fot elbe huppanva 
tekinthe tünk körbe a 
tipikus angol hangulatot 
árasztó bútorokon és 
lakberendezési tárgya-
kon. A lakás minden he-
lyisége berendezhető a 
Chippendale-től. Wade 
kanapék, Old Charm  
tölgybútorok,Scottwood 
konyhák, Rangemaster-
Falcon kombinált tűzhe-
lyek - értékálló, sziget-
országi márkák.

És természetesen nem 
hiányozhat a választék-
ból az igazán egyedi 
e sernyőtartó sem...
• Chippendale English 
kitchen, furnishing and 
decorations. A small 
piece of England in 
Budapest: furniture and 
decorations are also 
available.

Code
Bemutatóterem
1061 Bp.,
Nagymező u. 9.,
tel.: 267-0312
• Új helyen a CODE 
(concept&design)! 
Az arculatot és nevet 
változtatott piacvezető, 
exkluzív forgalmazó 
új bemutatótermében 
nemcsak kibővült 
választékkal várja a 
látogatót, hanem pro-
fesszionális belsőépíté-
szeti és lakberendezési 
tanácsadást is nyújt 
ahhoz, hogy az otthon 
egyedi és egyéniséghez 
illő legyen. A nemzetközi 
(olasz, német, brit) de-
sign legszínvonalasabb 

képviselői és trend-dik-
tálói gondoskodnak a 
mindennapok luxusáról 
a nappalitól a kerten 
át a legkisebb kiegé-
szítőkig. Kozmopolita 
enteriőr, nagypolgári 
elegancia, vagy art deco 
- a stílus és változatos-
ság határtalan....
• A new place for 
CODE. The market 
leader distributor offers 
not only a wider range, 
but professional as-
sistance.

Danish Interior 
Design
(Bejegyzés: 40. old.)

Desidea Studio 
Max City 2. em. 208. 
tel.: (06-23) 909-215, 
(06-20) 318-8975
• Elegancia, érték és 
eredetiség jellemzi a 
Desidea Studio-t. A 
magasan képzett szak-
embergárda nagy hang-
súlyt fektet az ügyfelek 
legmagasabb szinten 
történő kiszolgálására 
és elégedettségük 
megőrzésére. Tevékeny-

Bemutatóterem:
H-2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.
MaxCity - II./208-213
tel.: +36-20 318-8975, +36-23 428-003
e-mail: sales@desidea.hu
skype: desideastudio1
www.desidea.hu
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ségi körükbe tartoznak 
magánlakások válto-
zatos méretű és stílusú 
variációi, mint az egyik 
legfontosabb célterület, 
valamint irodák, étter-
mek, szállodák, üzletek 
és egyéb közösségi 
terek.
• Elegance, value and 
originality. A taste of 
style displayed on 430 
sqm in the new Desidea 
Studio showroom. 

Empír Enteriőr 
(Bejegyzés: 34. old.)

Exclusive 
Tom Dixon Store
1077 Bp.,
Kertész u. 50.,
tel.: 267-0444
• Jöjjön be hozzánk és 
győzödjön meg a sa ját 
szemével, hogy miért 
tartják napjainkban a 
design koronázatlan 
királyának Tom Dixont. 
Termékeinek látványa, 
megjelenése megbabo-
názza az embert. Bemu-
tatótermünkben teljes 
lámpa- és bútorkollek-
ció megtekinthető.
• The unoffi cial king 
of design is called Tom 
Dixon. His products 
simply mesmerize you. 
Here you can fi nd the 
full range of his lamps 
and furniture.

Felvinci Home 
Decor
tel.: (+36-70) 332-5449
• Egy helyen van 
itt minden, ami egy 
stílusos, elegáns lakótér, 
munkahely megteremté-
séhez kell. Igen márkás 
lakástextilek (Warwick, 
Voghi), tapéták (Ulf 
Moritz, Casadeco), lám-
pák (Italamp, Esedra), 
kiegészítők (Sia), 
szőnyegek a legújabb 
trendnek és a klasszikus 
stílusnak megfelelően. 
De bátran álmodhat 
is! Ha bizonytalan, egy 
szakképzett csapat 
segít a tervezéstől a 
kivitelezésen át a függö-
nyözésig.
• Branded home tex-
tiles, wallpapers, lights, 
ornaments and carpets 
by fi tting the latest 
fashion.

Fonte
1112 Bp.,
Budaörsi út 153.,
tel.: 309-5700
• A Fonte-ház megjele-
nésében és kínálatában 
is a trendet meghatá-
rozó designközpontok 
közé sorolható. A 
ház ban olyan üzletek 
kaptak helyet, melyek 
kínálata és minősége 
al kalmazkodik azokhoz 
az olasz bútorok hoz, 
amelyek forgalmazását 
a Fonte kizárólagosan 
vállalta fel. Kínálatába 
olyan világhírű olasz 
márkák tartoznak, 
mint pl. Armani casa, 
Fendi casa, Molteni és 
Gervasoni.
• The Fonte house is a 
dominant design centre, 
with several remark-
able brands like Arman i 
casa, Fendi casa, 
Molteni and Gervasoni.

Forma Vivendi
1033 Bp.,
Szentendrei út 89-95. 
tel.: 244-8016
• Régi és modern 
együtt! Ízléses eklektika 
egy grandiózus meg-
oldásokat bemuta tó 
500 m2-es áruházban. 
A Forma Vivendi olyan 
mai, élhető és kellemes, 
modern emberi lakás- 
és házbelsőket, kerti 
megoldásokat mutat 
be és kínál minden 
ember számára, mely-
lyel egyénit és egyedit 
alkot a lakberendezési 
piacon. Az antik tárgyak 
itt beépülnek a modern 
design világába. Az egy-
szerű modern vonalak 
a régmúlt értékek for-
máival ötvözve tükrözik 
azt az életformát, mely 
a múlt megbecsülésén 
alapszik.
• Vintage and new to-
gether: modern design 
meets antique, unique 
solutions in home interi-
ors and gardens. 

Fur You 
1051 Bp.,
Arany János u. 18. II. em., 
tel.: (06-70) 360-2811, 
(06-30) 951-8333
• Belváros. Romos 

ódon ház. Benne napfé-
nyes, elegáns lakás-be-
mutatóterem. Itt alakí-
totta ki a tervezőpáros: 
Kiss-Szigeti Krisztina és 
Cselényi Eszter azt az 
alkotóteret, amiben egy, 
a lakberendezésben 
formabontó irányvonalat 
képviselő bútoraikat 
helyezték el. Ezek  igazi 
szőrmével és textillel 
kárpitozott, szokatlan, 
de rendkívül dekoratív 
felújított vintage és antik 
bútorok. Ezeken kívül 
szebbnél szebb antik 
csillárokat és tükröket 
is találhatunk itt. A kész 
termékeken kívül egyedi 
megrendeléseket is 
nagyon szívesen telje-
sítenek.
• Refi ned atelier-
showroom adorned with 
stylish vintage furniture 
made to order. 

Geppetto 
(Bejegyzés: 47. old.)

Goa 
(Bejegyzés: 40. old.)

Hästens Concept 
Store Budapest
Max City,
tel.: (+36-30) 533-8624 
• Az 1852-től működő 
svéd Hästens Sänger 
AB a világ egyik legran-
gosabb és legrégebbi 
ágykészítője. Az 5. 
generáció irányításával 
működő cég a tradici-
onális mesterségbeli 
tudást ötvözi a legkor-
szerűbb eljárásokkal. A 
Hästens ágyak kiváló 
ágykészítő mesterek 
ügyes kézi munkái. 
A természet legfi no-
mabb alapanyagait: a 
rugókhoz edzett acélt, 
a farészekhez fenyőfát, 
a matracokhoz lószőrt, 
gyapjút, pamutot és lent 
használ. Számos díjat 
nyert el és a svéd királyi 
udvar beszállítója több 
mint 50 éve.
• Hästens has been 
making beds since 
1852. All Hästens beds 
are hand crafted and 
using only the fi nest 
natural raw materials. 
The Hästens blue check 
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is recognised widely 
across Europe as a 
mark of premium quality 
craftsmanship. Hästens 
is the only recognised 
purveyor to His Majesty 
the King of Sweden.

Hephaistos
1056 Bp.,
Molnár u. 27.,
tel.: 266-1550
• Egyedülálló tapéta- 
és lakástextília-válasz-
ték a világ vezető gyár-
tóitól, mint Designers 
Guild, Cole&Son, Lizzo, 
Casamance. Papír-, 
selyem-, bambusz-, 
metáltapéták ezerféle 
színben és mintában. 
S a hozzájuk való füg-
göny- és kárpitanyagok 
mind egy helyen.
A textíliák és tapéták 
mellett kárpitozott 
bútorok, szőnyegek, 
lámpák, vázák a legjobb 
ízléssel összeválogatva. 
A Hephaistos az igazi 
klasszikusokat
és a legújabb trendeket 
hozza el Budapestre.
• Exclusive textiles and 
wallpapers, upholstered 
furniture, carpets, lights 
and vases.

Home Design
Lakberendezés  
(Bejegyzés: 35. old.)

Human Design 
Studio 
Max City,
tel.: (+36-23) 500-173
• A Bacher Tische 
– székek, étkező- és 

dohányzóasztalok mo-
dern, letisztult funkcio-
nális német termékek. 
Velük évtizedekre lehet 
gondolkozni az otthon 
berendezésekor. 
A Franz Fertig német 
cég többfunkciós kár-
pitozott ülőgarnitúráit 
kínálják. Az üzlet olyan 
ággyá alakítható kana-
pékra specializálódott, 
amelyek mindennapi 
alvásra alkalmasak. 
Nemcsak vendégeknek!
Egyedi rendelés ese-
tén hihetetlen széles 
szín- és méretválaszték 
segíti választásunkat. 
Kizárólagos forgal-
mazójaként pedig itt 
a Team7 osztrák cég, 
az emberi indivídumot 
középpontba helyező 
tömörfa-bútorai minden 
tevékenységhez. 
• Transfer your bed to 
a couch; we can offer 
you great solutions. And 
the exclusive dealer of 
the Team7, selling solid 
wood furniture.

hüma design
bútorstúdió
1135 Bp., Szegedi út 56. 
Narancsliget lakópark, 
tel.: 782-6808
• Hatalmas utcafronti 
kirakatsorral fogad a 
hülsta és ROLF BENZ 
márkák otthona. Más 
bútorszalontól eltérően 
néhány, általuk képviselt 
márka szakértőjeként 
biztosítják a legoptimá-
lisabb lakberendezési 
megoldásokat. Nem 

bútorokat adnak el, 
hanem minőségi kon-
cepciókat kínálnak. 
A közelmúltban új, 
hatalmas bemutatóter-
mükben struktúráltan 
elhelyezett szobabelsők 
között ejtenek ámulatba 
minden betérőt.
• The shop sells Hülsta 
modular furniture, Rolf 
Benz and Machalke set-
tees. Our planning soft-
ware can give you ideas 
to plan your home.

IDdesign  –
érték és forma 
skandináv módra  
MAX City,
tel.: (+36-23) 444-707, 
(+36-23) 444-708
• A dán IDdesign nevé-
vel fémjelzett enteriőrök 
inspirációt és egyedi 
ötleteket nyújtanak 
ahhoz, hogy otthonunk 
kényelmes és stílusos 
legyen.  A legújabb 
trendek szerint kialakí-
tott bútor kínálat mellett 
neves tervezők alkotá-
sait is megtalálja, mint 
a legújabb Frandsen, 
Verner Panton lámpákat, 
Holmegaard üvegárut 
és Kahler kerámiákat. 
A bútorok széles válasz-
téka és minden kiegé-
szítő megvásárolható, 
ami egy lakás berende-
zéséhez szükséges.
• Furniture and acces-
sories by the Danish 
IDdesign by the latest 
trends.
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Innoshop 
1053 Bp.,
Kecskeméti u. 8.
tel.: 217-0151
• Az INNOSHOP nem 
egy szimpla lakberen-
dezési üzlet... Kana pék, 
ágyak, polcrendsze rek, 
komódok, lakberen-
dezési kiegészítők, 
egyszóval minden, ami 
egy modern lakásból 
nem hiányozhat. Mindez 
egyedi hangulatú bemu-
tatótermünkben, ahol 
segítünk mindenkinek 
kiválasztani a neki leg-
inkább megfelelő búto-
rokat. Áraink a földön 
járnak – győződj meg 
erről honlapunkon!
• Couches, sofas, 

beds, shelves, comple-
mentaries, and other 
things that you might 
miss form your modern 
home. Unusual atmos-
phere, professional stuff, 
reasonable prices.

KA International 
(Bejegyzés: 35. old.)

Kartell
1065 Bp., Hajós u. 25. 
(bejárat az Ó utca felől) 
tel.: 317-0996
• A design és 60 év 
technológiai fejlesztés 
segít minket, hogy 
még könnyebbé, még 
szebbé és még színe-
sebbé tegyük az életet. 
Tesszük mindezt azért, 
hogy amikor rápillant 
egy termékünkre, azt 
mondhassa: „What a 
wonderful world!”.
• We create a good 
image from plastic! This 
material is turned into 
durable, fashionable, 
vivid and modern furni-
ture and decorations.

Kéttemplom Galéria 
1061 Bp.,  
Paulay Ede u. 10.,
tel.: 317- 6509
1126 Bp.,
Böszörményi út 4., 
tel.: 201-6220
• A „régi” világ hangu-
lata csalogatja a látoga-
tókat a Kéttemplom
Galériába. Az a ntik, 
illetve antikolt tömör   -
fenyőből készült 
méhviaszolt bútorokat, 
lakáskiegészítőket, 
de korációkat, papírter-
mékeket árusító üzlet 
múzeumi élményt nyújt. 
A tökéletesen berend-
ezett szoba- és konyha-
rekonstrukciók, fűsze-
rezve régi darabokkal, a 
dédszülők korát idézik, 
ahol még elengedhe-
tetlen volt a töltőtoll, 
a kandallókészlet és a 
kelengyét őrző hatalmas 
láda… 
• Entering the shop, 
you feel as if in a mu-
seum of antique furni-
ture, decorations, paper 
ware.

Kypo
bemutatóterem 
1145 Bp., Róna u. 125., 
tel.: 783-5535
• A Kypo neves olasz 
és német gyártók kiváló 
minőségű, ám megfi -
zethető árú bútoraival 
és kiegészítőivel ad 
minőségi megoldá-
sokat azoknak, akik 
otthonukat szebbé, 
kényelmesebbé akarják 
varázsolni. A tágas be-
mutatóteremben Decor 
Panelek (térbeli képek), 
és ajándéktárgyak is 
helyet kaptak az ente-
riőrök között. Tervezés, 
tanácsadás, készséges 
és szakavatott kiszolgá-
lás teszi teljessé az üzlet 
szolgáltatásait. 
• Kypo offers premium 
quality italian and ger-
man manufactured 
furniture at excellent 
price-performance ratio. 
Consultancy, design 
and friendly service. 

La Meridiana
(Bejegyzés: 30. old.)
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La Tenda Home
Bemutatóterem: 
1033 Bp.,
Szentendrei út 89-95., 
tel.: 240-6990,
(+36-30) 376-0577
info@latendahome.hu
Nyitva tartás: 
H-P.: 1000-1800

Szo.: 1000-1600 
• A La Tenda Home egy 
budapesti lakberendezési 
cég, mely a bútor, textil, 
tapéta és dekorációs 
termékek értékesítése 
mellett 3D-s enteriőr-
tervezéssel, függönyö-
zéssel, egyedi bútorok 
gyártásával és home 
styling szolgáltatással is 
foglalkozik. Saját varrodai 
és szakipari háttérrel 
rendelkezik, kínálatukban 
számos külföldi; francia, 
belga, német, holland, 
dán, spanyol, és magyar 
termékek kaptak helyet, 
melyek mind anyagukban 
mind kivitelezésükben a 
legmagasabb igényeket 
is kielégítik. La Tenda 
Home a Sia Home 
Fashion hivatalos ma-
gyarországi képviselete. 
• Recently opened 250 
sqm showroom where 
modern luxury, art-deco 
and old french style is 
disguised in grace. 3D 
space planning, indi-
vidual manufacturing, 
restoration. 

Lederland 
Max City,
tel.: (+36-23) 530-454
• A LEDERLAND - a 
 világ első bőrbútor 
szakértője – több mint 
30 éves nemzetközi 
tapasz  talatra alapozva 
kialakított kollekciója az 
európai bőrbútor gyártás 
különlegesség eit mutatja 
be a legkülönbözőbb 
stílusokban.
A fi nomabbnál fi nomabb 
bőrök tapintá sa és illata, 
a bútorok eleganciája 
és kényelme élménnyé 
te szik a vá sárlást.
• The best of Euro-
pean furniture made of 
leather in various styles 
in Lederland.

ligne roset 
1036 Bp.,
Perc utca 8.,
tel.: 269-1848
www.ligne-roset.hu
• A ligne roset új helyen 
az Ági Müller Das Bad 
első emeletén várja 
Önt. Megújult bemuta-
tótermünkben a francia 
elegancia és luxus 
diktálta designbútorok 
és kiegészítők közül 
válogathat exkluzív 
környezetben. Otthona 
egyedi berendezéséhez 
professzionális enteriőr-
tervezési tanácsadással 
szolgálunk.
• Premium and reli-
able furniture and other 
furnishing articles; the 
range change year by 
year.

Lingel Bútor
Bemutatóterem 
1026 Bp.,
Hűvösvölgyi út 1.
(Lotz K. u. sarok),
tel.: 394-3115  
• Egyre több család 
otthonában, cégek 
reprezentatív irodái-

ban tűnnek fel ismét a 
LINGEL jelzéssel ellátott 
bútorok. Termékpalettá-
jukban megtalálhatóak 
a hagyományos LINGEL 
könyvszekrények, ké-
nyelmes fotelek, székek, 
íróasztalok és egyéb 
kiegészítő bútorok is. 
Egyéni megrendelések 
alapján egye di terve zésű 
bútorok is ké szülnek. A 
LINGEL tervezői vállalják 
lakások, házak, irodák 
berendezését a tervezés-
től a kivitelezésig.
• LINGEL furniture 
to your home, to your 
representative offi ce: 
traditional LIGNEL 
bookshelves, armchairs, 
chairs, desks and others.

Manufakt
Design Work 
(Bejegyzés: 48. old.)

Max City Bk.
2045 Törökbálint,
Tópark u. 1/a.
tel.: (+36-23) 532-660
• Itt található az 
ország legnagyobb 
burkolat-, bútor- és 

1036 Budapest,

Perc utca 8.

Tel.: +36 1 269 1848

www.ligne-roset.hu
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lakáskiegészítő válasz-
téka. A kínálat: 3 szin-
ten, 30 ezer m2-en, 100 
üzlet. Innen tökéletesen 
berendezhető otthona.
A Max City Lakberende-
zési Bevásárlóközpont
végtelen kínálatából 
tökéletesen berendez-
hető az otthon minden 
szeglete, a konyhától, 
fürdőszobától kezdve a 
nappalin és hálószobán 
át egészen a kertig, 
teraszig.
• Here you can fi nd the 
widest range of cover-
ing, furniture and fur-
nishing accessories in 
Hungary. One hundred 
stores on 30.000 m2 on 
three levels. 

Mobili Mania 
1132 Bp.,
Victor Hugo u. 45., 
tel.: 321-7310
• A kortárs design-
bútorok, kiegészítők 
legnépszerűbb lelőhelye 
a Mobili Mania. A bolt 
kínálatát főleg az olasz 
stúdiók darabjaiból 
válogatja, de megta-
lálhatók a neves skan-
dináv cégek termékei is, 
legyen szó akár fel ső- 
vagy közép-kategó ri ás 
darabokról. A Mobili 
Mania átfogó szem-
lélet, minőségi élettér 
kialakítására törekszik, 
ezért egymással és más 
stílusokkal is könnyen 
variálható, igényes 

darabokat ajánl.
• Contemporary Itali-
an and Scandinavian 
furniture and 
ornaments.

Müller Mónika 
Enteriőr 
(Bejegyzés: 36. old.)

Natuzzi
2045 Törökbálint, 
Torbágy utca, SCB Bk.
Atlanta center,
tel.: (+36-23) 510-648
Max City (Lederland), 
tel.: (+36-23) 530-454
• A Natuzzi Itália leg-
nagyobb bútorgyártója, 
bőrbútor szektorban pe-
dig világveze tő. 5 kon-
tinens 123 országában 
van jelen. Kanapéi és 
fotelei híven tükrözik az 
igényes olasz kéz műves 
tradíciókat: a prólékos 
kidolgozás, kifi nomult 
forma világ, természetes 
anyagok, emberköz-
pontúság. Sokoldalú, 
vari álható, kényelmes, 
exkluzív ülőgarnitúrák. 
A kanapékkal stílus ban 
ha rmonizáló asztalok, 
lámpák, szőnyegek 
és dísztárgyak teszik 
teljess é kínálatunkat.
• Natuzzi is Italy’s 
greatest furniture manu-
facturer and the fi rst 
one in leather furniture 
all over the world. Its 
armchairs stand for 
Italian handcraft tradi-
tions: detailed process-
ing, refi ned shapes and 
natural fabrics.

Nidus Design
Bemutatóterem 
1029 Bp.,
Máriaremetei út 93.,
tel.: 331-0025,
(+36-30) 951-4676
• A klasszikus tárgykul-
túra kedvelői kaphatnak 
itt teljes körű kiszolg-
á  lást: a klasszicista, 
rokokó, empír stílustól 
kezdve az art deco-n 
keresztül a modern 
s tílus bútor és tárgyi 
világából v álaszthatunk. 
Itt a klasszikus és mai 
d esign, régi, új kész ítésű 
bútorok és egyedileg 
tervezett darabok egy-
mással összhangban 
élnek. Minden megta-

PURE HOME DESIGN • www.purehome.hu
1137 Bp., Hollán E. u. 22. • tel.: (06-30) 306-3179
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lálható, ami egy olyan 
enteriőr kialakításához 
kell, ahol egy angol 
vidéki kúria, egy francia 
kastély világában, vagy 
egy valóban polgári 
otthonban érezhetjük 
magunkat. A váloga-
táshoz és berendezke-
déshez  komplex terve-
ket, gyakorlatias ötlete-
ket, a megvalósításhoz 
személyes segítséget 
kaphatnak.
• The fans of classic 
objects can fi nd prod-
ucts here from Rococo, 
Classicist, Empire to 
Art Deco and modern 
trends. 

Novetex
1091 Bp., Üllői út 81., 
tel.: 216-0139
Max City,
tel.: (+36-23) 530-173
Csillagvár Bk.
tel.: 250-8647
1138 Bp., Váci út 178., 
Duna Plaza 
tel.: (+36-70) 383-6590
• A Novetex 12 éve 
szépíti meg a pihenés 
óráit. Egyedi igények 
szerint gyártott, ter-
mészetes anyagokból 
készült matracok, ágy-
keretek, puha gyapjú 
ágyneműk, huzatok és 
töltőanyagok, barát-
ságos kiszolgálás és 
családias légkör – a 
szép álmokért. Egy üz-
let, ahol tudják, hogy a 
boldog ébrenlét kulcsa 
a nyugodt alvás.
• Our mattresses, 
bedsteads, woollen 
beddings, linen and fi ll-
ing materials are made 
upon your request, for 
your satisfaction.

Panasonic 
masszázsfotel
bemutatóterem 
(Bejegyzés: 45. old.)

Pannonfa  
1026 Bp.,
Trombitás u. 2.,
tel.: 214-9748
• A klasszikus stílusú 
és a kézműves munka 
szépségét hangsúlyozó 
tömör cseresznye- és 
diófa bútorok, valamint 
a modernebb formavilá-
gú (színű) FLY bútorcsa-

lád változatos darabjai, 
valamint 
a stílushoz tökéletesen 
harmonizáló lámpák 
tárháza ez a hely. 
A lámpák is kézműves 
munkák, muranói üveg, 
fa, kristály, gyöngyök, 
kézi csipke felhaszná-
lásával. 
• Solid cherry and nut 
tree furniture of clas-
sic style, more modern 
furniture and lights are 
available in our shop.

Pointzero
1025 Bp.,
Szépvölgyi út 92./G
tel.: 202-4248
• Egyedülálló belsőépí-
tészeti központtá alakult 
a modern és kortárs
designkultúra hírvivő-
je, a prémium design 
bútorok és kiegészítők, 
luxus burkolatok for-
galmazójaként ismert 
Decor Floor Kft. bemu-
tatóterme a Pointzero. A 
gazdagított termékport-
fólió mellett tervezőori-
entált szolgáltatásokkal 
(design labor, könyvtár,  
offi ce) áll azon tervezők 
és ügyfelek részére, akik 
értik, értékelik és igény-
lik a felsőkategóriás 
belsőépítészeti meg-
oldásokat. A Pointzero 
Belsőépítészeti Közpon-
tot a bővülésnek kö-
szönhetően tágasabb, új 
helyszínen, a Szépvölgyi 
úton érdemes keresni 
minden kedves Design 
Guide
olvasónak. 
• Pointzero, one of the 
most signifi cant repre-
sentatives of modern 
and contemporary 
design culture and disti-
buting premium design 
furniture and luxury 
coverings, has become 
an interior design 
centre. Now, it offers a 
wider product range as 
well as special services 
for designers such as a 
design lab, library, offi ce 
and lounge. 

Pure Home
Design Shop 
1133 Bp.,
Hollán Ernő u. 22.,
tel: (+36-30) 306-3179

• Pure Home De-
sign – nevéhez hűen 
– a letisztult, kifi no-
mult formá k mellett, 
az elegáns és magas 
minőségű alapanya-
gokból készült Dániából 
importált bútorokat 
és lakáskiegészítőket 
kínálja a vevőknek. A 
Pure – vagyis tiszta, 
hamisítatlan, valódi – a 
letisztult formákra, az 
anyagok minőségére, a 
bútorok kidolgozására 
utal, amely kétségkívül 
tükröződik a bolt min-
den szegletében.
• Pure Home De-
sign sells refi ned and 
sophisticated furniture 
and accessories made 
of premium quality 
materials.

Roomba Home 
Culture 
1051 Bp.,
Arany J. u. 29., 
tel.: 374-0570,
(+36-30) 689-2072
• A magazinokban 
látott fényképek életre 
keltek a Roombában. 
Egyedi, exkluzív bú-
torok, lámpák, kül- és 
beltéri dekorációk, 
melyek magukért be-
szélnek, és az igényes 
lakások kiemelkedő 
designelemeivé válnak. 
Belsőépítészeti terve-
zéssel, lakberendezési 
tanácsadással várják a 
látogatókat, akiknek itt 
valóra válhat álmuk: a 
tökéletes lakás, a fan-
tasztikus vizuális él-
mény, és lakájos otthon 
ötvözete.  
• Unique, exclusive 
furniture, lights, indoor 
and outdoor decora-
tions: all are essential 
for a premium home.

SpiritHome 
1077 Bp. Király u. 47. 
(Nagymező u.- Király u. 
sarok)
tel.: 781-7939,
(06-70) 251- 5152, 
• Az új SpiritHome 
bemutatószalon a 
műemléki védettségű 
Pekáry-ház földszintjén 
várja az egyedi luxusbú-
torok kedvelőit. A pazar 
hangulatú, gyönyörű, 
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több száz m2-es bemu-
tatóteremben az ér-
deklődők a neves olasz 
Ipe Cavalli formabontó 
alkotásai  mellett az 
art deco designbútorai 
es kiegészítői mellett a 
trópusi design fabútorok 
közül válogathatnak. 
Különleges lábazatú 
asztalok, pompás csil-
lárok, lámpák és ext-
ravagáns tárgyak sem 
hiányoznak a kínálatból. 
Újdonságot  jelentenek 
az egyedi designkan-
dallók és a SieMatic 
konyhák és különleges 
tapéták is.
• Spirit is the  sole dis-
tributor of the furniture 
(kitchen and bathroom 
too) by IPE CAVALLI 
from Italy, lamps and 
accessories, plus others 
by famous American 
designers, arts and 
crafts, conte me
mporary pieces of arts 
and pieces of teak fur-
niture. New:  SieMatic 
kitchen and design 
fi replaces.

Studio Trend
Lakberendezés
(Bejegyzés: 49. old.)

Terbe Design 
2045 Törökbálint,
Szent István út 120.
tel.: (+36-23) 336-882
• Az egyedi, kézi mun-
kával, kartonból készí-
tett bútorok, lámpák, 
vázák és a sorozatban 
gyártott kiegészítőtár-
gyak komplex megol-
dást kínálnak a lakás-, 
az iroda- és az üzletbe-
rendezésben, egyben 
új életstílusra késztetik 
használójukat. E be-
mutatóterem a papír 
eddig nem ismert, új 
alkalmazási lehetőségeit 
mutatja meg a látogató-
nak. Síklapokból hajto-
gatott és vágott elemek 
sorolásával létrehozott 
tárgyak nemcsak ötle-
tesek, de ténylegesen 
funkcionálisak is.
• Unique and hand-
made interior design out 
of cardboard. Furniture, 
lightings, vases and 
other mass produced 
interior decoration. 

Treca de Paris
Store
Max City,
tel.: (+36-30) 533-8624
• A francia Treca de 
Paris a testre szabott 
kényelem és elegan-
cia művészetét jelenti 
az ágykészítésben. A 
Treca de Paris ágyak 
Reichshoffen város-
ában készülnek, azon 
az eredeti helyen, ahol 
az ágykészítés 1935-
ben kezdődött.  Az 
ágyak a legmodernebb 
módszerekkel, aprólé-
kos kézimunkával és 
természetes anyagok 

felhasználásával ké-
szülnek. A Treca de 
Paris Franciaország első 
számú ágykészítője de 
a márka a sok évtizedes 
fennállása során a világ 
elismerését is kivívta 
a minőség, luxus és 
kényelem tekintetében.
• For the past 50 years 
Treca de Paris has been 
offering a combination 
of customised comfort 
and decoration to 
the client’s individual 
choice.

Trend-Design 
webshop
(Bejegyzés: 41. old.)

VA Design
1061 Bp.,
Király u. 26.,
tel.: 666-3131, 666-3132
• A modern és klasz-
szikus formákat Európa 
legnevesebb tervezői ál-
modják a praktikum je-
gyében (Artemide, Flos, 
Axolight - lámpák, Rolf 
Benz, Leolux, Driade, 
Hülsta, Calligaris, 
Porada - bútorok), a VA 
Design, pedig mindeze-
ket gondosan válogatja 
és igazítja elképzelé-
seinkhez a lakás szinte 
egészét felölelő kínála-
tában. Minőségi élettér 
kialakítására törekszik 
kárpit és bőr, üveg és 
tükör rafi nált játékával, 
akár fával ötvözve.
• We turn your place 
into a premium home 
with our furniture de-
signed by the most 
famous designers.

VAM Design
1061 Bp.,
Király u. 26.,
tel.: 666-3100, 666-3132
• A 150 éves, bolto-
zatos épületben a XXI. 
század legmodernebb 
és legmagasabb mi-
nőségű tárgyai. Olyan 
designcégek termékei 
a palettán, mint pl. 
Ceccotti, Porada, 
Moroso, Flos, Flou, 
Alessi, Edra. Belsőépí-
tészeti és lakberende-
zési tanácsokkal segítik 
vásárlóikat. A design-
kutatók igénybe vehetik 
a mintegy 1000 cégből 
álló katalógusgyűjte-
ményt. Hab a tortán a 
100 darabból álló emb-
lematikus designbútor-
gyűjtemény.
• We sell the latest and 
best quality goods of 
Ceccotti, Porada, Mo-
roso, Flos, Flou, Alessi, 
Edra and so on, further-
more we are ready to 
give advice on furnish-
ing to our customers.

Vákum
Design Shop  
1033 Bp.,
Hajógyári sziget 130., 
tel.: (+36-70) 428-0332
• A Vakum Design Shop 

Lakberendezési Bolt és 
Galéria az a hely, ahol 
találkozik a tárgyak for-
mai szépsége, a design 
és a megfi zethetőség. 
Legerősebben az 50-es, 
60-as, 70-es évek kul-
tikus darabjaiból épít-
kezünk, amit gyakran 
bekeverünk újra gyártott 
design darabokkal, 
egyedi kiegészítőkkel. 
Olykor, akár az Art 
Decoig is visszanyúlunk, 
hiszen a stílusok fi nom 
váltakozása egy ente-
riőrön belül erősíti az 
újragondolt harmóniát. 
Boltunk galériaként is 
funkcionál , ahol  fi atal 
képző-és iparművészek 
munkái láthatók.
• Vakum Design Shop 
offers iconic, vintage 
and replica furniture of 
the 20th century. Fur-
thermore it is a gallery 
for contemporary art 
and artisan design 
objects.  

Vi-Spring Store
Budapest
Max City,
tel.: (+36-30) 533-8624
• A több mint 100 
éves múlttal rendelke-
ző brit vállalat volt az 
első, amely zsákrugós 
matracot készített, 
egyedileg textilzsákok-
ba helyezett rugókkal. 
A legjobb szaktudást 
és minőségi anyago-
kat használja a világ 
legfi nomabb ágyainak 
készítéséhez. A márka 
nép szerűsége részben 
a kiváló és különleges 
természetes alapanya-
goknak (gyapjú, kasmír, 
se lyem, angóragyapjú, 
lószőr, bambusz- és 
kó kuszrostok) valamint 
az aprólékos, egyéni 
ké  réseknek teret adó, 
kéz műves készítésnek 
köszönhető.
• Vi-Spring has been 
making beds over 100 
years like no other on 
the world. Each and 
every Vi-Spring bed is 
made from the best 
natural materials, in-
dividually, to order, by 
hand. It’s an uncompro-
mising approach. Prac-
tice makes perfect.

Vízágy Centrum  
tel.: (+36-30) 941-0890
• Nálunk Európa 
összes jelentős gyár-
tójának termékeit meg-
találja. Több száz alap-
modellből választhat 
vízágyat az igényestől 
a luxusig. A vízmatrac 
illeszkedik testformá-
jához, így nem terheli 
meg vállait, nyakát és 
hátát, felületén egyenle-
tesen oszlik el a súlya. 
A vízágy számos jó 
tulajdonsága mellett a 
krónikus hát- és ízületi 
fájdalmakkal küszködők 
panaszait is csökkenti. 
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Teljesen antiallergén, 
ezért az asztmával és 
allergiával küzdők szá-
mára is ideális. Kínálunk 
speciálisan babáknak és 
gyermekeknek fejlesz-
tett vízágyat is.
• Comprehensive range 
of waterbeds from qual-
ity waterbed stockists 
around Europe. Water-
beds are the best sleep 
system we know to help 
our bodies relax and to 
provide maximum body 
support for children and 
babies as well. Wake 
up refreshed on a wa-
terbed.

Wenga Work Kft.
MAXCity
fsz. 09. és 26. üzlet
tel.: (+36-23) 428-234
(+36-30) 476-4944
• Szenvedélyes kéz-
művesek vagyunk, az 
art deco és a modern 
luxus stílusok képvise-
lői. Fő tevékenységünk 
magas minőségű bú-
torok, bútorkollekciók 
tervezése és gyártása 
különleges designnal. 
Elsősorban saját tervek 
alapján dolgozunk, de 
egyedi igényekre is 
nyitottak vagyunk. Vállal-
juk az általunk képviselt 
stílusokhoz illeszkedő, 
komplett enteriőrök 
tervezését és megva-
lósítását is. Lépjen be 
velünk a luxus enteriő-
rök világába!
• Our main business is 
designing furniture, fur-
niture sets and manu-
facture them in a unique 
style.We are passionate 
craftsmen who present 
a tangible quality. 

Zconcept Kft. 
info@zconcept.hu
tel.: (+36-30) 427-4594
• A Zconcept Kft. a 
modern és a klasszikus 
design elkötelezett híve. 
Számukra a DESIGN 
olyan belsőépítészeti, 
téralakító tárgyak, ele-
mek összességét jelenti, 
melyek megjelenésében 
látható a GONDOLAT, 
az ÖTLET és az ÚJÍTÁS 
vágya. Alapvetően 
nemzetközileg ismert 
design bútorokat, bel-
sőépítészeti termékeket 
gyártók hazai képvise-
lete a cég, de a belső-
építészeti tervezés és 
a tervek megvalósítása 
szintúgy a profi lukba 
tartozik. Számukra a 
legfontosabbak a meg-
ismételhetetlen, eredeti 
formák.
• Concept store for in-
terior and lifestyle, sells 
a unique mix of modern 
and classical design 
furniture of international 
labels. Offers personal 
and high quality interior 
services to individuals 
and companies. 

Konyha, konyhai
kiegészítők

Kitchen & Accessories

Amfi  Konyha – 
Blanco, Miele
specialista 
1036 Bp.,
Pacsirtamező u. 1.,
tel.: 630-0463
• Az Amfi teátrumnál 
várjuk bemutatóter-
münkben, ahol mindent 
megtalál a tökéletes 
konyhához, így az . 
egyedi gyártású modern 
és a klasszikus bútoro-
kat is. Teljes lakótérre 
vonatkozó  /gardrobe, 
nappali- , fürdőszoba-, 
gyerekbútor, könyvszek-
rény/ tervezésünkkel és 
kivitelezésünkkel elérjük 
az egységes és egyéni-
séghez illő hangulatot. 
Forgalmazunk beépít-
hető Miele, Gaggenau, 
Bosch, Siemens, AEG, 
Elektrolux, Zanussi 
készülékeket, Blanco 
mosogatótálakat. 
A retro híveinek és 
gourmanoknak ajánljuk 
a KitchenAid /Artisan/ 
konyhai robotgépét, de 
szakácskéseket, kerá-
miaserpenyőket, Alessi 
ajándéktárgyakat is. 
• Amfi  is specialised at 
premium category Miele 
kitchen devices and 
Blanco sinks. Our other 
furniture also suits your 
home.

Bányai Bútorok
1036 Bp.,
Pacsirtamező u. 5.,
tel.: 452-0102
• A Bányai Bútorok 
konyha-, és fürdőszoba-
bútorai, valamint Corian 
berendezései min den 
igénynek megfelelnek: 
a cél az életritmus és 
főzési szokások sze rint 
kialakított esztétikus 
konyha. Válogatott alap-
anyagok, különleges 
technikai megoldások 
és a 30 éves tapasztalat 
jelentenek garanciát 
a hosszú élettartam ra. 
A bútorok az esztéti kai 
igényekhez is alkalmaz-
kodnak – romantikus, 
klasszikus vagy a Hi-
Tech hűvös eleganciája 
– és a konyha egyedi és 
megismé telhetetlen… 
• Kitchen and bath-
room furniture made of 
exclusive materials, with 
exclusive technologies.

Blanco
1135 Bp.,
Szegedi út 31.,
tel.: 270-9051

• A Blanco mosogató-
val mind esztétikailag, 
mind funkcionálisan 
felértékelődik konyh ája. 
Választhatunk rozsda-
mentes acélból vagy 
Silgránitból, klasszikus 
vagy szokatlan form ájút, 
S-től az XXL-es méretig. 
A tökéletes mosogató-
hoz hozzátartozik egy 
nagy értékű és praktikus 
keverő-csaptelep is. 
A Blanco széles válasz-
tékot nyújt ezekből is.
• Blanco stainless steel 
or silgranite sinks: clas-
sical or unusual shaped, 
S-XXL sizes, high value 
and practical kitchen 
solutions.

Bono Design 
1036 Bp., Bécsi út 81., 
tel.: 240-0242,
(+36-30) 223-2120
www.bonodesign.hu
• A BONO DESIGN 
által képviselt olasz 
Colombini gyár bútorait 
stílus, elegancia és visz-
szafogott luxus jellem-
zik. A gyors (3-5 hetes) 
gyártási időhöz óriási 
szín- és elemválaszték, 
valamint kiváló ár/érték 
arány társul. A modern 
és klasszikus stílusban 
készülő konyhabúto-
rok mellett, nappalik, 
hálószobák és gyerek-
szoba bútorok, valamint 
prémium kategóriás 
konyhagépek alkotják a 
teljes kollekciót. BONO 
DESIGN / Stílus Prémi-
um minőségben!
• Style,  elegance 
and moderate luxury 
brought to you by Bono 
Design offering full 
range built-in kitchens 
from italian furniture 
manufacturer Colom-
bini.

Boszorkánykonyha
(Bejegyzés: 40. old.)

Code
(Bejegyzés: 13. old.)

Cook Room
1061 Bp., Király u. 22.,
tel.: 322-0003
• A Cook Room első-
sorban az olasz GED 
cég konyhabútoraival 
foglalkozik, de készü-
lékek és kiegészítők 
gazdag választékát is 
nyújtja. Innovatív meg-
oldások és a legújabb 
műszaki felszereltség 
találkozása a termékek-
ben. Letisztult formavi-
lágú modern és családi-
as melegséget teremtő 
rusztikus kialakítások 
egyaránt megtalálhatók. 
Harmónia és prakti-
kum megvalósulása a 
fi gyelmes tervezéstől a 
szakszerű össze-  
szerelésig az Ön
elképzelései alapján.
• Clear styles, modern 
and intimate rustic 
kitchen furniture (mainly 
designed by the Italian 
GED).
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Desidea Studio 
(Bejegyzés: 13. old.)

Design&Technik
Bútorstúdió
1132 Bp.,
Visegrádi u. 30.,
tel.: 239-2996
• A név kötelez, de itt 
igazol is. A Design & 
Technik Bútorstúdióban 
ötleteket mutatnak be 
prémiumkategóriás 
bútorokkal, innovatív 
high-tech konyhai 
berendezésekkel, széles 
szín-, anyag- és méret-
választékkal. Minőség 
és egyediség jellemzi 
a leginkább MODERN 
stílusban kiállított 
konyhabútorokat. Kép-
viselt márkák: ALNO, 
Wellmann, Impuls, Pino, 
Miele, Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Elica és 
Galvamet elszívók.
• Premier furniture, 
innovative high-tech 
kitchen appliances and 
bathroom furniture by 
Hungarian designers on 
two levels. 

Desszert mester  
1023 Bp., Pengő u. 3.
tel.: (+36-70) 434-9879
• Különleges sütőfor-
mák, tésztakiszúrók, 
egyedi dekorációs 
eszközök, cukorgyön-
gyök, ehető díszek, 
marcipánok, szóró 
cukrok, habzsákok, 
díszítőcsövek, gyertyák, 
muffi n papírok, torta-
csipkék és még sok 
más érdekesség széles 
választékban. Térjen 
be üzletünkbe, ahol 
cukrász végzettségű 
eladóink szívesen ad-
nak tanácsot, tippeket 
elképzeléseihez. 
• A cake decoration 
shop in Buda. Special 
cake-tins, unique deco-
ration equipment, good 
ideas from the confec-
tioner-sales people.

Dome Design
(Bejegyzés: 40. old.)

Filia-Bona Olasz 
Bútorszalon
1113 Bp.,
Daróczi út 2/b.,
tel.: 206-1630

• Cégünk az olasz 
design elkötelezettje-
ként 15 éve exkluzív 
olasz bútorok forgal-
mazásával foglalkozik. 
Képviselt bútormárkák: 
Valcucine, Rossana, 
Febal, Colombini, 
SanGiacomo, Pianca, 
Estel. A Filia-Bona 
bemutatótermében a 
vásárló magas esztéti-
kai színvonallal, teljes 
körű szolgáltatással és 
folyamatosan bővülő 
választékkal találkozhat, 
mely képes minden 
piaci szegmens igényét 
kielégíteni. A bútorok 
mellett háztartási készü-
lékek, konyhai kiegé-
szítők széles skáláját is 
kínáljuk.

• Distribution of exclu-
sive Italian kitchen furni-
ture and offi ce furniture 
with full service.

Fonte
(Bejegyzés: 14. old.)

Forma Vivendi
(Bejegyzés: 14. old.)

Franco&Stefano 
Max City 
tel.: (+36-23) 532-270
1173 Bp., Pesti út 237., 
Home Center
tel.: 253-6200
• Magyar gyártású, igé-
nyes konyha- és nappali 
bútorok gyártói bemu-
tatótermei. Megoldást 
kínálunk többek között 
egytérben elhelyezkedő 
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konyhák és nappalik be-
rendezésére egységes 
stílusban, egyedi kialakí-
tási lehetőségekkel.”
• The exhibition room 
of Hungarian furniture to 
your kitchen and living 
room, including kitchens 
combined with other 
rooms, to your special 
needs. 

Gorenje
Márkabolt
2045 Törökbálint,
Dulácska u. 1/b.,
tel.: (06 23) 511-813
• Egy legendás név, 
amely összeforrott a 
konyhatechnikával. 
Mindkét márkaboltban 
a legújabb és legtelje-
sebb típusválasztékkal 
találkozhatunk. A sarki 
bemutatóterem tágas 
terében kényelmesen 
tanulmányozhatjuk 
nemcsak a hagyomá-
nyos márkanév alatt 
futó készülékeket, de a 
Pininfarina, az Ora-Ito, 
a Swarovsky modern 
konyhatechnikai készü-
lékeit is.
• A legendary name 
in the fi eld of kitchen, 
plus other products 
by Pininfarina, Ora-Ito, 
Swarovsky. 

iRobot Centrum
Budapest 
1148 Bp.,
Fogarasi út 14.,
tel.: 468-2175, 468-2176
• A tágas bemutatóte-
remben a jövő termé-
keivel, a XXI. század 
tisztasági felelőseivel 
találkozhatunk. A ro-
botporszívók számos 
típusa megtekinthető, 
különféle felszereltség-
gel és minden kiegészí-
tővel. Előre programoz-
hatóság, ergonómikus 
kialakítás, távirányítás, 
infrasorompók, akku-
mulátoros táplálás, 
automatikus dokkolás, 
önvédelem lépcsőnél, 
mind-mind hétköznapi 
kifejezések itt. Szakava-
tott segítőkész sze-
mélyzet tart gyakorlati 
ismertetést és válaszol 
kérdéseinkre.
• Cleaning robots of 
the future are displayed 
by íRobot today. 

Jura 
Kávé & Hűtő Profi  Kft. 
1118 Bp.,
Budaörsi út 46.
tel.: 248-0095
• A svájci székhelyű 
Jura már több mint 80 

éve, hogy évről-évre 
újdonságokat nyújt az 
igazán jó kávét kedvelők 
számára, és 30 éves 
tapasztalattal rendelke-
zik a teljesen automata 
kávégépek területén. 
A Jura Impressa az 
automata kávégépek 
szinonimájává vált, 
mivel a modern technika 
tökéletességét és az 
innovatív designt stílu-
sosan egyesíti. Az igazi, 
krémgazdag presszóká-
vé készítésére alkalmas 
készülékek kezelhető-
sége roppant egyszerű 
a magyar nyelvű kijel-
zőnek és a beépített in-
telligens elektronikának 
köszönhetően. Próbálja 
ki Ön is!
• JURA automatic 
coffee machines are 
guaranteed to produce 
the ultimate cup of 
coffee from fresh beans, 
freshly ground and 
extracted at the touch 
of a button. 

Kávai Design    
1133 Bp., 
Hegedus Gy. u. 68
tel.: 239-1211,
330-3428,
(+36-30) 749-9129
• A boltívbe süllyesztett 
kanapén elfogyasz-
tott kávét szürcsölve 
meggyőződhetünk 
a nem mindennapi 
vendég- és vevősze-
retetről, ami jellemzi 
a Kávait. Az exkluzív, 
főként vendéglátó-ipari 
és konyhai munkaru-
házat, solingeni kések, 
kiegészítők az otthoni 
konyhaművészetnek is 
fontos, minőségi kellé-
kei. A Birkenstock cipők 
mellett, vannak kurió-
zumok is: az egészsé-
get szolgáló amerikai 
puhatalpú gyerekcipők 
és vörösréz-zoknik, és 
promóciós termékek.
• You can fi nd here 
kitchen aprons, Solin-
gen knives, kitchen 
equipment, Birkenstock 
shoes, copper socks…

Kitchen Factory 
MOM Bk.
tel.: (+36-30) 475-4522
• Mottónk: „Minden, 
ami a konyhába és a 
terített asztalra kell!”. 
Főzzön és tálaljon úgy, 
ahogy a profi  séfek 
teszik! Konyhafelszere-
lési szaküzletünkben a 
világ vezető gyártóinak 
legmagasabb minősé-
gű termékeit kínáljuk, 
Magyarországon egye-
dülálló választékban. 
Zwilling Stúdiónkban 
a solingeni német kés-
gyár teljes választéka 
megtekinthető, és ki 
is próbálható. Emellett 
üzletünk kínálatában – a 
teljesség igénye nélkül 
– Rosenthal porcelánok, 

Bodum termékek, Staub 
öntöttvas és Demeyere 
indukciós edények is 
megtalálhatóak.
• High quality articles 
from the best manu-
facturers. The complete 
selection of Solingen 
Knives, plus Rosenthal 
porcelaine, Bodum and 
Demeyere products.

KLUDI Design
(Bejegyzés: 28. old.)

Kookta
konyhafelszerelés   
1137  Bp.,
Pozsonyi út 16.
tel.: (+36-20) 334-2980
• Színes, praktikus, 
minőségi konyhai kiegé-
szítők a világ minden 
tájáról. Francia kerámia 
edények, kanadai köté-
nyek, angol kilapítható 
tésztaszűrő, amerikai 
robotgépek. Vidám dol-
gok azoknak, akik örö-
müket lelik a konyhában 
való főzőcskézésben. A 
tökéletes bolt, ha kará-
csonyi, szülinapi- vagy 
nászajándékot keresel, 
akár ajándékutalvány 
formájában.
Megtalálsz minket az 
interneten is.
• Colourful, practicable 
kitchen utensils from 
everywhere in the world: 
French ceramic bowls, 
Canadian aprons, Eng-
lish fl at colander, Ameri-
can food processors.

Max City Bk.
(Bejegyzés: 17. old.)

May-ro Design
Stúdió Budapest
1036 Bp.,
Lajos u. 93-99./C,
tel.: 231-0328  
• A COMPREX olasz 
konyhabútorcég magyar 
képviselőjeként, nemes 
alapanyagok felhaszná-
lásával készült, tökéle-
tes felszereltségű (Miele, 
Bosch, AEG, Electrolux, 
Blanco, De Dietrich, 
Küpperbusch és
Siemens) bútorokat 
kínál. A stílus változa-
tossága okán mindenki 
megtalálja a maga ked-
vencét: az extravagánst, 
a minimált vagy az 
otthon melegét „árasz-
tót” egyaránt.
• We represent the 
Italian Comprex kitchen 
furniture producing 
company that manu-
factures from selected 
materials.

Mesterkonyha
(Bejegyzés: 41. old.)

Miele
Bemutatóterem 
1022 Bp.,
Alsó Törökvész út 2.,
tel.: 880-6450, 880-
6446
• Bemutatóterme maga 
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a megtestesült elegan-
cia, a harmadik évezred 
designjának és techni-
kájának színtere.
A cég fi lozófi ája, a „min-
dig jobban”, számukra 
a termék minősége az 
elsődleges szempont. 
Ha hosszú életű, magas 
minőségű, takarékos 
(árammal, mosószerrel, 
vízzel), környezetkí-
mélő háztartási gépet 
kíván, akkor a MIELE 
kell Önnek. Mindebben 
legendásan kiváló.
• Even our show room 
is pretty smart, let alone 
the technologies of the 
3rd millennium it repre-
sents!

Mobili Mania 
(Bejegyzés: 18. old.)

Nespresso
1061 Bp.,
Andrássy út 27.,
tel.: 322-0722 
• A Nespresso-val a 
prémiumkávé és az 
ízléses megjelenítés 
otthonunkban is elérhe-
tővé vált. A tizenhat fajta 
alumíniumkapszulába 
csomagolt Grands Crus 
kávékeverék a krém, 
a testesség és az ízek 
páratlan elegyét nyújt-
ják. Elegáns és stílusos 
kávégépei pedig nem-
csak a csúcsminőséget 
garantálják, hanem a 
konyhát is ékszerként 
díszítik. A prémiummi-
nőséggel járó klubszol-
gáltatás pedig maga a 
„créme de la créme”.
• Premium coffee is 
available in your home 
with the NESPRESSO. 
Our elegant coffee 
machines guarantee 
high quality coffee and 
besides decorate your 
kitchen.

Opál Konyhastúdió
1013 Bp., Pauler u. 4.,
 tel.: 487-0171
• Aki a konyhastúdió 
klasszikus vagy purista 
német bútorait meglát-
ja, nem egy konyhát, 
hanem egy életteret lát. 
Luxusminőségű búto-
rok, mint a Poggenpohl 
(amelyet kizárólag itt 
lehet vásárolni Magyar-

országon), kiváló beépít-
hető készülékek (Bosch, 
Miele stb.), teljes körű 
minőségi szolgáltatás,
5 év garancia.
• Luxurious kitchen 
furniture, devices fi tting 
the environment, high 
quality service, 5 years 
guarantee.

Palmetta
Design Galéria 
Alessi Hivatalos
Márkakereskedő 
2000 Szentendre
Bogdányi u.14.
Tel.: (+36-26) 313-649
• Szentendre belváro-
sában, 1998 óta műkö-
dő galériánkban neves 
külföldi designcégek 
tárgyai mellett a magyar 
formatervezők mun-
kái is helyet kapnak. 
Az Alessi, IIttala, Carl 
Mertens, Remember 
cégek termékei a leg-
magasabb szintet képvi-
selik, de ezt a minősé-
get jelentik a magyar 
tervezők Mika&Heni, 
Artica, Plümó, Bokor 
Gyöngyi, Boldizsár 
Zsuzsa fantasztikus 
tárgyai és Regős Anna 
textiljei is. Tán e kínálat-
nak köszönhető, hogy 
galériánk külföldön is 
jegyzett, közkedvelt 
célpontja lett a design 
tárgyak kedvelőinek.
• Contemporary hun-
garian & international 
design objects in a 
pictorial baroque city. 

Sanko Studio  
1133 Bp., Váci út 112., 
tel.: 359-6761
• A Sanko a világ egyik 
vezető konyhabútor 
gyártójának, a prémium 
kategóriás SieMatic 
konyhák kizárólagos 
forgalmazója. A konyha-
bútorok a piacon ismert 
valamennyi stílusban 
rendelhetők, ha valami 
individuálisra vágyik, 
SieMatic konyhát vá-
lasszon, amely pl. a 
klasszikus stílust egye-
dülálló módon ötvözi a 
modern formákkal és 
a legújabb technikával. 
Ezekbe a konyhákba 
nem is érdemes mást, 
mint az itt megtalálható 

Miele és Gaggenau 
háztartási gépeit beépí-
teni, ill. Villeroy&Boch 
porcelánokkal a polcait 
benépesíteni.
• Sanko is exclusive 
partner of SieMatic, 
world leading kitchen 
manufacturer. 
Ageless quality in 
every detail, Miele and 
Gaggenau kitchen ap-
pliances, Villeroy&Boch 
ceramicware dishes.

Smeg
Bemutatóterem 
1024 Bp.,
Margit krt. 13.,
tel.: (+36-30) 975-8891
• Szenvedély és stílus, 
e két fogalom az olasz 
prémium márka megha-
tározója. A piacon egye-
dülálló exkluzív háztar-
tási gépei, a stílus és a 
technológia tökéletes 
találkozása. A legutolsó 
részletre is kiterjedő 
gondos tervezésükkel, 
plasztikus formáikkal 
méltán váltak ikonikus 
darabokká legyen 
szó akár klasszikus, 
minimalista, vagy kicsit 
antikba hajló koloniál 
stílusú kollekcióról. Itt 
van a hamisítatlan 50-es 
évekbeli hangulatot idé-
ző hűtőgép családja is, 
kiegészülve a stílusban 
teljesen hozzáillő moso-
gató- és mosógépeivel. 
• Distinctive domestic 
appliances developed 
in collaboration with 
leading architects of 
the world.Products that 
express „Made in Italy” 
stíle by perfectly com-
bining design, perfor-
mance, and attention to 
detail. Technology with 
Style.

SPA Víztisztító 
Csaptelepek
és Zuhanyfejek 
(Bejegyzés: 29. old.)

Svábbau 
(Bejegyzés: 29. old.)

Svea Konyha
1036 Bp., Lajos u. 78.,
tel.: 250-6907,
(+36-30) 336-2560
• Napjainkban, ha egy 
konyha praktikus, az 
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szinte természetesnek 
számít, hiszen így tudjuk 
jól használni. A SVEA 
konyha- és nappali bú-
torainál ezért a funkcio-
nalitás mellett a stílus és 
az esztétikum éppolyan 
fontos, mint a tartósság 
és a kivitelezés minősé-
ge. Az egyedi elemeket 
is gyártó szlovén cég 
hazai képviseleténél 
széles anyagválaszték 
és háztartási gépek 
gazdag kínálata várja 
az érdeklődőket – így a 
SVEA konyha az Ön ott-
honának is szíve lehet.
• The SVEA kitchen 
and living room furniture 
features design and 
practicability.

Sykora
Konyhastúdió
1142 Bp.,
Erzsébet királyné útja 125.,
tel.: 422-1352
• A kétszintes bemu-
tatóterem Zuglóban 
található, jó parkolási 
lehetőséggel. E gyári 
képviselet a csúcsmi-
nőségű márka konyháit 
mutatja be. A paletta 
széles: modern és rusz-
tikus konyhák, tálalók, 
étkezők, de nappali 
bútorok, könyvespol-
cok is szerepelnek a 
kínálatban. Modern 
és bevált alapanyagok 
kiegészülve a minőség, 
a tartósság és az esz-
tétikum legszigorúbb 
elvárásaival. Mindez 
egyedi grafi kai terve-
zéssel személyre, illetve 
konyhára szabottan.
• Our showroom 
presents up-to-date 
assortment of premium 
kitchens. Modern and 
traditional kitchens, 
dining-rooms, buffets 
and living room furni-
ture complement one 
another. 

Teka
1065 Bp.,
Bajcsy-Zsilinszky út 53.,
tel.: 311-5800
• A német márka szak-
üzletében a beépíthető 
konyhai készülékek 
teljes választéka 
megtalálható (sütők, 
főzőlapok, páraelszívók, 
mosogatógépek). Ezen-
kívül a rozsdamentes és 
gránit mosogatótálcák 
és csaptelepek teljes 
választékát kínáljuk. A 
termékek kiváló minő-
ségűek, a készülékek 
rozsdamentes anyagok-
ból készülnek, megje-
lenésükben pedig több 
stílust is felölelnek, így 
könnyen kiválaszthatjuk 
a színben és formában 
legmegfelelőbbet!
• You can fi nd every-
thing needed for your 
ideal kitchen devices: 
ovens, hobs, cooker 
hoods, washing ma-
chines, sinks and taps.

Th Design
Konyhastúdió 
Max City,
tel.: (+36-23) 500-773,
(+36-70) 333-4787
• Az 50 éves családi 
vállalkozás tapasztala-
tait jól kamatoztatja e 
dekoratív konyhastúdió. 
9 komplett Sykora 
konyha De Dietrich, 
AEG, Miele, BOSCH 
konyhagépekkel felsze-
relt berendezési tárgyait 
lehet megcsodálni 
modern, rusztikus és 
klasszikus stílusban. 
Bár az egyes modellek 
eltérnek egymástól, az 
igényesség, és a mi-
nőség összeköti őket. 
Ehhez szaktudást és 
készséges kiszolgálást, 
3D-s színes számítógé-
pes látványtervet nyújta-
nak a szakemberek.
• Sykora furniture 
for kitchens plus De 
Dietrich, AEG, Miele, 
BOSCH machines, in 
modern, rural and clas-
sic style.

Zepter
1053 Bp.,
Kossuth Lajos u. 1–3., 
tel.: 317-3602
1138 Bp., Váci út 191., 
tel.: 323-2426
• A Zepter immár 
20 éve alternatíva az 
egészséges életmód 
híveinek. Lehetőséget 
ad egy magasabb élet-
minőség elérésére.
A jövő technológiá ja 
a mában. A forma és 
funkcionalitás harmóni-
ája öt termékprogram-
ban valósul meg: kony-
hai edények és kiegészí-
tők, Vacsy vákumozható 
ételtárolók, orvostech-
nikai eszközök, mint 
például a Bioptron 
lámpa, takarítógépek 
és kozmetikumok. A 
termékeket a belvárosi 
bemutatóteremben és 
a Zepter irodaházban 
tekinthetjük meg.
• Zepter has been the 
image for healty cook-
ing for 20 years with its 
kitchen wares, vacuum-
food storage pots, 
medical devices – such 
as Bioptron lamps – 
cleaning machines and 
beauty products.

Gyerekszoba, játék
Children’s room

Arkhenea
Bútorgaléria
(Bejegyzés: 12. old.)

Bababoo  
1095 Bp., Ipar u. 2/b., 
tel.: 210-2477,
(06-20) 922-8767
• Belépve az üzletbe, 
van egy olyan érzése az 
embernek, hogy ami itt 
nincs, az nem is létezik.
A legjobb minőségű, 

márkás bútoroktól (cse-
csemőkortól tinédzser 
korig), babakocsiktól az 
ember által kitalálható 
összes praktikus megol-
dással ellátva, játékokig, 
a baba, a mama és 
papa kényelmét szolgá-
ló használati tárgyakig 
minden van. Az ember 
nem is gondolná, hogy 
milyen furfangos meg-
oldásokat találtak ki 
már a tervezők, pl. a 
cseppmentesen záródó 
hordozható bili, vagy az 
utazó baba fürdetésére 
szolgáló összecsukható 
műanyag kád… 
• High quality children’s 
furniture (from newborn 
till teenager), prams and 
trolleys equiped with 
boundless features, toys 
and practical gadgets 
for all needs. 

Blup!
1066 Bp.,
Dessewffy u. 41.,
tel.: 374-0647
• A Blup! mára már fo-
galom, mely egyet jelent 
a babzsákfotellel. Mind-
amellett, hogy azt a he-
lyiséget élettel tölti meg, 
ahol helyet kap, még 
kényelmes és egészsé-
ges is. De a Blup! nem 
csupán babzsákfotel. Az 
üzletben fellelhetőek az 
ugyanolyan kényelmes 
függőágyak és tönköly-
párnák is. Ha pedig 
gyermekének nyugodt 
pihenését tartja szem 
előtt, akkor itt ötletes és 
barátságos „társakra” 
talál számára. 
• If you need a com-
fortable beanbag seat, 
you need Blup! Moreo-
ver, you can fi nd ham-
mocks and spelt cush-
ions, and good ’friends’ 
for your kids.

Bono Design 
(Bejegyzés: 22. old.)

Butterfl y
Gyermekvilág 
Nettrade Kft.
1037 Bp.,
Bokor u. 10.,
tel.: 212-4218
1036 Bp., Perc u. 6., 
tel.:439-1656
• De jó lenne újra gye-
reknek lenni! A Butterfl y 
játékai egyszerre élve-
zetesek és fejlesztik a 
képességeket. A fi úk és 
lányok megtalálják ked-
vencüket: természetes, 
fából készített vonatok 
a Briótól, kizárólag itt 
kapható kézzel készült 
Kathe Kruse babák, 
egyedi készítésű
Schleich katona, tün-
dér és állatfi gurák, és 
még sok más izgalmas 
játék… A szülők pedig 
nyugodtan kiválaszthat-
ják a gyerekbútort, amíg 
csemetéjük válogat…
• Butterfl y’s toys are 
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enjoyable and develop 
skills. During the time 
children are busy with 
the toys, the parents 
can choose furniture for 
them.

Gogoo Kids -
Fashion&Lifestyle
(Bejegyzés: 61. old.)

Haba Gyerekbútor 
és Játék
1113 Bp.,
Krisztina krt. 32.,
tel.: 201-6390
• Ha-val nem kezdünk 
mondatot, de minőséget 
igen. Az üzlet megannyi 
gyerekszobarészletből 
áll. A játék- és aján-
dékválaszték a szintén 
forgalmazott gyerekbú-
torokon tekinthető meg, 
melyek kizárólag réte-
gelt nyírfából készülnek. 
A játékok bevizsgáltak 
és kreatívak: játszva 
fejlesztik a gyermek 
képességeit. A Haba 
gyerekszoba kényelmes, 
fantáziadús és játszó-
hely is egyben. A bú-
torok házhoz szállítása 
pedig csak Haba tortán.
• HABA Kids furniture 
and toys. For infants 
to teens we offer toys 
and souvenirs as well 
as kids furniture made 
solely of birch plywood.

Home Design
Lakberendezés    
(Bejegyzés: 35. old.)

IDdesign  
(Bejegyzés: 15. old.)

Jacadi
(Bejegyzés: 61. old.)

Kypo
(Bejegyzés: 16. old.)

Mamas & Papas 
1025 Bp.,
Szépvölgyi út 18-22., 
tel.: 326-0800
• A Mamas&Papas 
egy márka és egy üzlet, 
melyet csak felsőfokon 
lehet emlegetni. Talál-
hatók itt babakocsik, 
babaszobabútorok és 
interiőrök, kismama- és 
babaruhák, valamint 
ajándékok és játékok, 
így végigkíséri a kisma-
mát és a babát a mínusz 
kilencedik hónaptól 
kezdve egészen a to-
tyogó korig. A termékek 
egyedülálló design-ja, 

színvilága és minősé-
gi anyagai mellett a 
részletgazdagság és 
aprólékos kidolgozott-
ság jellemezi a márkát. 
Ez az a hely, ahol akár 
felnőttként is könnyen 
szerelembe eshetünk 
egy egyedi játékkal.
• Mamas&Papas is a 
brand and a shop with 
high quality children’s 
furniture, prams, mater-
nity dresses, toys and 
gifts.

Max City Bk.
(Bejegyzés: 17. old.)

NAMI 
1126 Bp., Dolgos u.2., 
tel.: 202-0775
• Egy bolt gyereke-
seknek! Hazai tervezők 
itthon készült darabja-
ival lehet itt „egymásra 
találni”! Saját márkán-
kon a NAMI-n kívül 
áruljuk még a követke-
zőket: Figurka, kiskakas, 
Marbushka, nyúlgyár, 
Pappet, picibutik, PUCC 
stb. Vannak puha fi gu-
ráink, táskák, párnák, 
takarók, kartonházak, 
kivágók, kitűzők, matri-
cák stb. A kortárs ma-
gyar gyermekirodalom 
és rengeteg illusztráció 
is megtalálható nálunk.
• Hungarian hand-
crafted unique designs 
not just for kids...

Babaszobák és bútorok, kismama- és  
babaruhák, babakocsik, etetőszékek,  
ajándékok és játékok

www.mamasandpapas.hu 

Kövess minket a facebookon, hogy értesülj híreinkről!

/mamasandpapasmagyarorszag



LA
K

B
ER

EN
D

EZ
ÉS

 –
 IN

TE
R

IO
R

 D
ES

IG
N

28

Unico Stokke
Bútorstúdió
1036 Bp.,
Kolosy tér 5-6.,
tel.: 453-0155
• Gyerekbútorok, 
amiket nem tud kinőni 
a gyermek! A szék 
(végre hintázni is lehet 
rajta szülői rosszallás 
nélkül), az ágy, a szek-
rény a gyerek korához, 
méretéhez alakítható! 
Nem csak praktikusak, 
szépek is a formák! 
Nem véletlen ez, mert a 
világ egyik legismertebb 
gyermekbútor gyára, a 
STOKKE cég termékei 
mindent tudnak és 
mindent ki is bírnak! 
• One of the most 
famous kids’ furniture 
manufacturer knows 
everything about your 
children’s needs.

Vilavu – gyerekek, 
bútorok, design
1023 Bp., Bécsi út 25., 
tel.: (+36-20) 944-0026
• Ez a hely „ötletház”, 
ahol bárki megtervez-
heti gyermeke bútorát. 
Bemutatóterem, ahol 
a tömörfa ágyakhoz, 
asztalokhoz formaterve-
zők által megálmodott 
lámpák, tapéták, gyer-
mekágyneműk, papla-
nok, párnák, szőnyegek 
és függönyök közül 
válogathatnak a szülők. 
Design lakberendezési 
üzlet, ahonnan nemcsak 
a gyerekszoba berende-
zéséhez szerezhetők be 
a stílusos kiegészítők. 
Kuckó, ahová alkalman-
ként olyan készségfej-
lesztő foglalkozásokkal 
várják a gyerekeket, 
amelyek középpont-
jában az ökotudatos 
gondolkodás áll.  
• Vilavu: Children. 
Furniture. design. It is 
a practical place where 
you can plan your 
child’s room.

Fürdő
Bathroom

AquaMart
Bemutatóterem
1138, Bp.,
Madarász V. u. 47-49.,   
tel.: 882-7302     
• A vezető magyar és 
európai szanitergyártók 
prémium kategóriájú 
termékkínálatából 
kaphatunk itt ízelítőt. 
A bemutatótér jelleg-
zetes elemei azok a 
kiállító boxok, melyek a 
megszokottól eltérően, 
művészi megközelítés-
sel mutatják be a ter-
mékeket. A bemutatott 
termékek jól megférnek 
a tér további funkci-
óival: ez a fl exibilis, 
vizuális kommunikációs 
eszközöket használó 

(interaktív termékga-
léria), többfunkciós 
hely konferenciaterem, 
főzőiskola és lounge is 
egyben, mely a kap-
csolatteremtést és az 
élményszerű vásárlást is 
lehetővé teszi.
• Top branded tradi-
tional, contemporary, 
and minimalistic 
bathrooms, shower  
enclosures, bathroom 
& shower equipment, 
bathroom furniture.

Ági Müller – 
Das Bad
Fürdőszobaszalon
1036 Bp.,
Pacsirtamező u. 41-43., 
(bejárat a Perc u. felől), 
tel.: 430-0842
• A fürdőszoba a fel-
töltődés helyszíne, így 
fontos szerepet kap a 
la kás tervezésénél: ez 
az 1990-ben, Ági Müller 
által alapí tott német 
és olasz fürdőszoba-
berendezéseket forgal-
mazó cég fi lozófi ájának 
lényege. Bemutatóter-
mében olyan márkák 
kapnak helyet, mint a 
Villeroy&Boch, Duravit, 
Laufen vagy a neves 
olasz tervező Antonio 
Lupi. Élénk színek és 
különleges anyagok 
(akril, kerámia és mo-
zaik) jellemzik a gaz dag 
kí nálatot.
• The bathroom 
furniture shop sells 
bathroom equipment of 
Villero&Boch, Duravit, 
Laufen and Antonio 
Lupi. Vivid colours and 
special materials.

Baltex 
Max City,
tel.: (+36-23) 500-391
• A 15 éve stabil hát-
terű Baltex, a felső- kö  -
zép és felsőkategóri ás 
olasz lakberendezé si 
termékek forgalmazója. 
A hidegburkolatok, 
Catalano szaniterek szé-
les választéka mellett 
Stile melegburkolatok, 
Gessi csaptelepek 
és a Berloni konyha-, 
nappali-, hálószoba-, 
és fürdőszobabútorok 
is rendelkezésre áll-
nak. A 2010-es évtől 
forgalmazzák az Idea 
fürdőszobabútorokat. 
A magas minőségű és 
neves designerek által 
tervezett, válogatott 
árukészlet alkalmas bár-
milyen lakótér egységes 
kialakítására.
• For over 15 years, 
Baltex has been a dis-
tributor of high quality 
italian furniture  and in-
terior design: fl oor tiles, 
Catalano sanitary, Stile 
fl oor coverings, bath 
and kitchen tubs from 
Gessi, and furniture fom 
Berloni.

Design&Technik 
Bútorstúdió
(Bejegyzés: 23. old.)

Erős Kft.
1107 Bp.,
Száva u. 12.,
tel.: 260-4380
1173 Bp., Pesti út 2., 
tel.: 256-7041
• Kétszer 2500 m2-
es bemutatóterem a 
legnagyobb választék 
fürdőszoba-berendezés, 
bel- és kültéri burkola-
tok terén. Szakmailag 
hibátlan, szemet gyö-
nyörködtető bemutatás. 
Reprezentatív beszállítói 
kör: a legjobb spanyol, 
olasz, német gyártók 
termékei, de van ma-
gyar gyártó is. Széles 
körű szolgáltatás és 
törődés az ügyféllel. 
Igazán ERŐS!
• The 2500-m2 show 
room offers the widest 
range of kitchen furni-
ture, indoor and outdoor 
covers.

Forma Vivendi
(Bejegyzés: 14. old.)

KLUDI Design
Max City
tel.: (+36-80) 200-313
• Akiknek fontos a 
design és a trend, bizo-
nyára ismerik a JOOP! 
és az ESPRIT nevét. 
Azt, hogy ezek az élet-
stílust kifejező brandek 
a fürdőszobában is jelen 
lehessenek, a KLUDI-
nak köszönhetjük. A cég 
égisze alatt fut a prémi-
um kategóriájú JOOP!, 
valamint a fi atalos 
és praktikus ESPRIT 
HOME fürdőszoba- és 
konyha koncepció, 
melyekkel a fényűzőtől 
az design- és használat 
centrikus fürdőszobai 
terekig bármi meg-
valósítható. Mindez, 
valamint 2013-as év 
újdonsága, a KLUDI 
AMBA termékcsalád is 
megtalálható a KLUDI 
mintaboltjában, a 
MAXCity-ben.
• Thanks to German 
fi ttings manufacturer 
KLUDI, JOOP! and ES-
PRIT lifestyle brands 
can now be introduced 
in the bathroom interior 
design also. All this and 
hit product range of 
2013, KLUDI AMBA can 
be found in the KLUDI 
showroom.

Max City Bk.
(Bejegyzés: 17. old.)

S&Co 
1043 Bp., Aradi u. 16.,
tel.: 369-8174
• Szaniterek, burkola-
tok és wellness-termé-
kek óriási választéka a 
letisztult stílu son ke-
resztül, a klasszikuson 
át a merészen extrava-



LAK
B

ER
EN

D
EZÉS – IN

TER
IO

R
 D

ESIG
N

29

www.designguide.hu

gánsig. A legnevesebb 
európai gyárak kiváló 
termékei egy he lyen, 
minden árkategóriá-
ban. 1400 m2-en, 60 
kompletten és ízlésesen 
berendezett fürdőszoba, 
különálló burkolat- és 
csaptelepstúdió, 
valamint látványtervezé-
si lehetőség nyújt segít-
séget a választásban.
• A 1400 m2 show room 
invites you to see 60 
furnished bathrooms, 
coverings and wellness 
products.

SPA Víztisztító 
Csaptelepek
és Zuhanyfejek 
SPA Vevőszolgálat:
(+36-70) 335-5122 
e-mail: info@spa.com.mc
• A SPA víztisztító 
termékek Némethy 
Nerella, egy kétgyer-
mekes kismama talál-
mányai. A SPA zuhany 
és csaptelepek külön-
legessége, hogy a fi lter 
könnyen cserélhető, a 
zuhany nyelébe, illetve 
a csapok kifolyócsö-
vébe van integrálva. A 
SPA fi lter semlegesíti 
a klórt, megszűri a 
nehézfémeket és egyéb 
szennyeződéseket, (mint 
pl. ólom, vas, arzén, 
higany) és elpusztítja a 
baktériumokat, gombá-
kat. A SPA víztisztítók 
fontosságát és haté-
konyságát igazolja, hogy  
országszerte 25 kórház 
szülészeti osztályán 
SPA zuhannyal fürdetik 
az újszülötteket.
• The world small-
est and most effective 
water purifi cation de-
vice, 100% KDF fi lter 
fi tted into shower head, 
neutralises chlorine, 
removes sediment, and 
unwanted chemicals, 
kills germs and bacteria.

Stella Ceramica
(Bejegyzés: 31. old.)

Svábbau 
2083 Solymár,
Bécsi út 17/c.,
tel.: (+36-26) 560-820, 
(+36-26) 560-830
• A szaniteripar szinte 
minden újdonsága 
megtalálható itt. A világ 
élvonalába tartozó, 
első sorban német, oszt-
rák és svájci gyártók 
(Hansgrohe, Keramag, 
Koralle, Duravit, Laufen, 
Grohe) termékeit kínál-
ják. Alkalmazásukkal 
az eredmény minőségi, 
időtálló, komfortos 
lakókörnyezet lesz.
• All the latest develop-
ments of the – mainly 
German, Italian and 
Swiss manufacturers’ 
- sanitary industry are 
available at Svábbau.

VS Fürdőszoba
szalon  
1142 Bp.,
Erzsébet királyné útja 
125.,
tel.: 422-4606
• A Ravak Business 
Centerben lévő kétszin-
tes minta-bemutatóte-
rem, egy éve ad otthont 
prémiumkategóriás sza-
nitereknek, kádaknak, 
fürdőszoba bútoroknak, 
zuhanykabinoknak, 
-paneleknek, tál cáknak. 
Mindezek mellett beren-
dezett fürdőszoba-rész-
letek között sétálhatunk 
a földszinten, míg az 
emeleten a rendkívül 
gaz dag fal- és padló-
burkolatoké a főszerep, 
ahol gyermeksarok 
is található. Látvány-
terv-készítés, gyors 
kiszállítás és szervezett 
lakberendezé si tovább-
képzések egészíti ki a 
üzlet tevékenységét.
• The two-storey Ravak 
Business Center houses 
the premium category 
Ravak products.

Irodabútor, kiegészítők
Offi ce furniture

 
do work! Iroda
1025 Bp.,
Szépvölgyi út 146. 
tel.: 489-3860
• A do work! a legszín-
vonalasabb európai mo-
bilbútor gyártók, többek 
közt a VITRA, a MAGIS 
és a WALTER KNOLL 
termékeit kínálja. Vá-
lasztékuk kiterjed irodák 
komplett bútorozására, 
vezetői-, operatív szin-
tek, tárgyalók, recep-
ciók, étkezők-kávézók, 
éttermek, lobbyterek, 
konferenciatermek 
berendezésére. A 
teljeskörű bútorbeszállí-
táson túl szolgáltatásaik 
közé tartozik az alap-
rajzi tanácsadás, illetve 
látványterv készítés. 
• Do work offi ce fur-
niture is an impressive 
balance of quality, inno-
vative design, precision 
styling and premium 
ergonomics.

Filia-Bona Olasz 
Bútorszalon 
(Bejegyzés: 23. old.)

Fonte
(Bejegyzés: 14. old.)

Haworth Hungary
1123 Bp.,
Alkotás u. 50.
Alkotás Point,
tel.: 201-4010
• A világ vezető iroda-
bútort gyártó vállalata, 
piacvezető olyan iroda-
világ formatervezésében 
és gyártásában, amely 
problémamentesen 
integrálható minden kör-
nyezetbe. Céljuk „Nagy-
szerű terek” létrehozása 

választófalakkal, techni-
kai padlókkal, modulos 
rendszerbútorokkal, 
íróasztalrendszerekkel, 
ülő- és főnöki székekkel, 
szekrényrendszerek kel, 
villanyellátó programok-
kal. Komplex szolgál-
tatás! 
• The fi rst offi ce furni-
ture manufacture in the 
world.

Kinnarps
bemutatóterem 
1133 Bp., Váci út 92.,
- Kinnarps House
tel.: 237-1251 
• A Kinnarps impozáns 
bemutatóterme két szin-
ten helyezkedik el. 
A cég feladata az opti-
mális munkakörnyezet 
kialakítása és a tanács-
adás. Bútoraik híven 
tükrözik a skandináv 
designt, változatos 
színekkel, és stílusok-
kal gazdagodva. A tér 
hasznos kialakítását 
és az ergonomikus 
környezetet a cég nem 
csak szolgáltatásaiban, 
de arculati elemeiben is 
hangsúlyozza.
Ezenkívül a Kinnarps 
House rendelkezik két 
konferenciaterem mel, 
amely színvonalas 
audio-vizuális technikai 
eszközökkel felszerelt.
• Kinnarps offers a full, 
complimentary sup-
port service throughout 
the project and more 
specialist services 
to simplify the whole 
process of workplace 
management. 

Max City Bk.
(Bejegyzés: 17. old.)

Neudoerfl er Offi ce 
Systems Kft.
1115 Bp.,
Bartók Béla út 105-113.,
tel.: 203-8108 
• Ebben a bemutató-
teremben az iroda-
bútort gyártó osztrák 
Neudoerfl er és az iroda-
székeket gyártó Sedus 
cég termékeit találjuk. 
A Neudoerfl er, mottóját 
követve (Központban 
az ember!) fejleszt ki 
munkapszichológiai 
és ergonómiai szem-
pontokat fi gyelembe 
véve bútorokat, melyek 
optimális alapot biz-
tosítanak a sikeres és 
kényelmes munkavég-
zéshez. A Sedus székek 
pedig nemcsak kiválóan 
szolgálják ki haszná-
lójukat, de különleges 
formáikkal irodánk meg-
határozó, stílusteremtő 
darabja lehetnek.
• The show room 
presents the offi ce 
furniture of Neudoerfl er 
and Seduc factories. 
The Neudoerfl er’s 
aim is to meet the 
ergonomic and 
corporate psychological 
requirements.
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Nordhouse 
1024  Bp.,
Káplár utca 11-13.,
tel.: 316-9751 
• A skandináv stílusra 
olyannyira jellemző 
természetesség, a 
letisztult és időtálló 
formák, funkcionalitás 
és ergonómia együttese 
teszi különlegessé a 
Nordhouse bútorait. A 
Nordhouse  fő profi l-
jaként irodabútorokat 
forgalmaz, de ezenkívül 
teljes körű, minden 
igényt kielégítő belső-
építészeti szolgáltatást 
is nyújt, legyen az ter-
vezés, egyedi gyártás, 
vagy irodai kiegészítők 
(szőnyegek, világítás, 
árnyékolók, archiváló 
rendszerek) szállítása.
• Our main activity is 
selling offi ce furniture. 
Besides, they offer full 
scaled home furnishing 
in Scandinavian style.

VAM Design 
(Bejegyzés: 20. old.)

Zconcept Kft. 
(Bejegyzés: 22. old.)

Burkolatok, parketta
Cover, parquet

Aaron Parkett  
1117 Bp., Szerémi út 7., 
tel.: 708-8612
1047 Bp.,
Baross u. 92-96.,
tel.: 272-1460
• A melegburkolatok 
hazai szakértőjeként 
elkötelezettek vagyunk 
abban, hogy ügyfe-
leinknek kimagasló 
minőségű szolgáltatást 
nyújtsunk. Több évti-
zedes tapasztalattal, 
professzionális tudással 
segítünk érdeklődőink-
nek az általuk megálmo-
dott padlóburkolatok, 
lépcsők, bútorok, beltéri 
nyílászárók megtervezé-
sében, kiválasztásában 
és teljes körű kivitelezé-
sében. Sikerünk zálogát 
elégedett vevőink biz-
tosítják. Látogasson el 
hozzánk, tekintse meg 
bemutatótermünket!
• Decades of profes-
sional experience and 
knowledge in fl ooring 
and revetment. (engi-
neered wood fl ooring, 
laminate fl ooring, vinyl 
fl ooring, natural carpets 
and many more). With 
us, there is sure to be a 
fl ooring to suit all tastes 
and budgets.

AWA 2000 Bt.

www.awa2000.hu

Awa 2000 Térkő 
1044 Bp., Váci út 102.,
tel.: 238-8077,
238-8078
• Ebben a 3000m2-es 
mintakertben kellemes 
séta közben lehet meg-
ismerkedni a legjobb 
minőségű térkő-típu-
sokkal: a Semmelrock-
kal, a Weissenböck-
kel, a Friedl-lel és az 
ABetonnal. Divatnyelven 
szólva innen antikolt, 
vagy modern stílusba 
öltözhet fel kertje, 
paliszádokkal, oszlo-
pokkal, kerítéselemekkel 
és számtalan egyéb ker-
ti dísszel egyetemben.
• Antique and modern 
concrete covers, col-
umns and fence parts 
made by fi rst class 
producers. 

Ági Müller – 
Das Bad 
Fürdőszobaszalon
(Bejegyzés: 28. old.)

Baltex 
(Bejegyzés: 28. old.)

DORA d’HOME 
(Bejegyzés: 34. old.)

Erős Kft.
(Bejegyzés: 28. old.)

Expona
bemutatóterem
1117 Bp.,
Móricz Zs. körtér 14. 
fszt. 4.,
tel.: (+36-30) 233-0075
• E bemutatóteremben 
a teljes termékválasz-
ték megtekinthető. 
Nem csempe és nem 
parketta, bírja a vi-
zet, a párát, a magas 
igénybevételt, könnyen 
kezelhető. Az Expona 
padlóburkolat kiváló 
minőségű vinilburkolat, 
amely küllemében 
megtévesztésig hasonlít 
az eddig megszokott, 
legelterjedtebb burko-
latokhoz: a csempéhez, 
parkettához. Különböző 
felülettel készülnek: 
rusztikus, erezett, kézzel 
gyalult, fi nom fa és kő, 
pala és antik kőfelületek 
biztosítják a valósághű 
megjelenést.
• Premium vinyl fl oor-
ing tiles from Expona. 
With patterns ranging 
from metal, ceramic 
and even wood fl ooring, 
tiles come with nature 
inspired colors and 
detailed textures. 

Forma Vivendi
(Bejegyzés: 14. old.)

Ivanka Beton
Design 
1087 Bp.,
Osztály u. 20-24.,
tel.: (+36-20) 398-5511
• Velük újjászületik, 
új értelmezést kap a 
beton! Egyedi tárgyak, 
burkolatok, bútorok 
gyártása betonból. 
Szaktanácsadás, for-
matervezés a beton 
enteriőrbe illesztéséhez, 
illetve külső terek épí-
tészeti elemeként való 
alkalmazásához.
• Special ornaments, 
covers and furniture 
made from cement.

Kaindl Exkluzív 
Padló 
Max City,
tel.: (+36-23) 500-248 
• A Kaindl ausztriai 
laminált padlót és furnér 
parkettát gyártó cég 
széles választékból 
válogathatnak szak-
üzletükben. Exkluzív 
környezet várja a kedves 
vásárlókat, hogy megta-
lálják a saját ízlésüknek 
megfelelő és a lakásuk 
stílusához illő padlót. 
Szolgáltatásainkhoz 
hozzá tartozik a szak-
szerű tanácsadás. Az 
Ön megelégedettsége 
nagyon fontos szá-
munkra. Segítünk abban 
is, hogy a legjobb lami-
nált padlót vagy furnér 
parkettát sikerüljön 
kiválasztania.
• The whole range of 
Kaindl of Austria featur-
ing parquet. 

Kypo 
(Bejegyzés: 16. old.)

La Meridiana
1023. Bp.,
Ürömi utca 45.,
tel.: 336-2080
• Aki mediterrán házra 
vágyik, az ebben a 
hatalmas bemutatóte-
remben valóra válthatja 
álmát. Olyan kézzel ké-
szített, mesterségesen 
koptatott felületű építő- 
és burkolóanyagokat 
talál itt, ami patinássá 
varázsolja környezetét. 
Az antikolt, rusztikus 
tömörfa bútorok, ajtók, 
gerendák, antik hatású 
díszkutak, oszlopok, 
lámpák, és az itt talál-
ható sok apró tárgy a 
mediterrán életérzés 
stílusteremtő kellékei.
• The shop sells Medi-
terranian sytle building 
materials, furniture, 
lights and articles for 
personal use.

Leguan 
(Bejegyzés: 37. old.)

Manna Ceramica 
Manufaktúra
2120 Dunakeszi,
Juhász Gyula u. 23.,
tel.: (+36-30) 212-6350
• Nem kell Spanyol or-
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szágba utaznia ahhoz, 
ha egyéni elképzelése 
van csempe, mosdó 
vagy akár WC-kagylója 
egyedi dekorálására. 
Itt egy manufaktúra 
műhely, ahol kézzel 
készített- dekorált, 
kerámia- és
porcelántárgyak gyártá-
sával foglalkoznak.
• In this workshop we 
manufacture hand-
made and – decorated 
ceramics and porce-
lains.

Max City Bk.
(Bejegyzés: 17. old.)

Max Parketta
Max City, fsz. 007,
tel.: (+36-23) 418-177
• Európai és trópusi fa-
fajok széles választéka 
jellemzi a Max Parkettát. 
A lehető és letehető 
legjobb. S ha már e 
széles paletta (szalag, 
csaphornyos, többréte-
gű készparketták, natúr 
és kész svédpadlók, 
bambusz, kókusz-
tengerifű egzótafák, 
parafák, mozaik- és, 
lamellaparketták) miatt 
a nem könnyű válasz-
tást meghoztuk, onnan 
már minden egyszerű, 
hiszen a cég akár ki is 
szállítja és le is rakja és 
nemcsak a kocsiról... 
Hát ilyen a MAX.
• Parquet made of 
European and tropical 
wood in wide range.

Parador Parketta 
Stúdió 
1023 Bp.,
Lajos utca 37.,
tel.: 335-2868,
(+36-30) 902-4141
• A PARADOR az Ön 
ízléséhez igazodik, ezért 
a lehetőségek tárháza 
szinte végtelen. Klasz-
szikus, modern, design, 
fa, kő, fém vagy épp 
futurisztikus...bármilyen 
elképzelése is legyen 
álmai padlójáról, a 
PARADOR lenyűgöző-
en élethű mintázattal, 
meghökkentően eredeti 
felületi struktúrákkal a 
lába alá varázsolja a 
PADLÓT, amire mindig 
is vágyott.
• The parquet shop 
offers you a wide choice 
of parquets, in a pleas-
ant atmosphere.

Pointzero
(Bejegyzés: 19. old.)

Porcelanosa 
1139 Bp., Váci út 95.,
tel.: 237-0878
• Mára a hidegbur-
kolatoknál is nyomon 
követhető a trendek 
változása. Ami divat az 
öltözködésben, a lakás-
textileknél, az divattá 
válik a burkolatoknál is. 
Mintázatukban és felü-
letkiképzésükben meg-

szólalásig hasonlítanak 
a mészkőre, palára, 
rozsdás fémfelületre, 
fára, textilre, cementre, 
betonra, akár a bőrre is. 
Ezek mindegyike meg-
található ebben a na-
gyon dekoratív bemuta-
tóteremben, különleges 
formájú szaniterekkel és
 csapokkal kiállítva.
• Coverings and unu-
sual shaped bathroom 
furniture of the latest 
trends are available in 
Porcelanosa.

Rokfort Építészeti 
Stúdió
1054 Bp., Zoltán u. 7.,
tel.: 302-1037
• A belváros egyik 
patinás épületében 
a különleges és for-
mabontó kialakítású 
bemutatóteremben 
a csempe- és hideg-
burkolatok gazdag és 
egyedi variációja kínálja 
magát, lenyűgöző szín-, 
forma-, minta- és méret-
választékban. A design 
fellegvárából, Itáliából 
érkező termékek skálája 
a klasszikus eleganciá-
tól a legújabb trendekig 
terjed, a MIRAGE, 
FAP, TREND, COTTO 
D’ESTE, FLAVIKER, 
SANT’ AGOSTINO,  
REFIN márkák szerel-
meseinek kötelező meg-
álló a ROKFORT, lakás, 
étterem, szálloda stb. 
építése, illetve felújítása 
közben.
• The latest tiles, 
modern and traditional, 
straight from the coun-
try of light and colours 
Italy. 

Roomba Home 
Culture 
(Bejegyzés: 19. old.)

S&Co 
(Bejegyzés: 28. old.)

Semmelrock
bemutatókert 
tel.: (+36-29) 578-112,
• A főváros közelében, 
Ócsán, a mintakertben 
sétálva, kipróbálhatjuk 
és élvezhetjük a for-
matervezés világát. A 
Semmelrock terasz-, 
út- és térkialakítási 
ötletekkel segíti kert-
jének kialakítását. 
Kollégáink a helyszínen 
a cölöpök, szegélyele-
mek és lépcsők építési 
megoldásaira is szintén 
tanácsot adnak, példá-
kat mutatnak. Az ország 
több pontján, partnerke-
reskedőink mintakertjé-
ben is megtekinthetőek 
termékeink beépített 
formában. Weblapun-
kon, egy virtuális séta 
keretében megtekintheti 
ócsai mintakertünket, és 
értékesítési pontjainkat.
• Create a stunning 
garden ambience with 
the art of paving of 
Semmelrock, a lead-
ing manufacturer of  
high value landscaping 
products.  

Stella Ceramia
1065 Bp., Lázár u. 1.,
tel.: 269-3030
• Komplett fürdőszoba-
berendezések és teakfa 
bútorok is találhatók a 
Stella üzletében. Olasz 
és német mázas pad-
lólapok, falicsempék, 
mozaikok, zuhanyfülkék 
és kerti bútorok, jakuz-
zik, uszodák komplett 
tervezésében és kivite-
lezésében segít a minő-
ség és széles választék 
kedvelőinek a Stella 
Ceramia.

Bazanitból készült öntött 
és kézzel faragott indonéz 

szobrok 50-190 cm-ig

Awa 2000 Kft.
1044 Budapest,
(küls ) Váci út 102.
(+36-30) 948-9547
www.awa2000.hu
awa2000@gmail.com
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A jelentős gyártók 
termékei mind megta-
lálhatók a bemutatóte-
remben.
• We can offer you 
complete bathroom 
furniture, coverings, and 
Jacuzzis and garden 
furniture from teak-
wood.

Trópusifa Stúdió 
1036 Bp., Bécsi út 85., 
tel.: 430-0150 
• Ez egy meglepe-
tésekkel teli parket-
ta-üzlet! Találkozott 
már olyan különleges 
megoldásokkal, mint a 
famozaik; gumibetétes 
parketta a fürdőbe, vagy 
homokfúvott, festett 
parketta, esetleg 100%-
os tömörfa padlófűtés-
re? Mostani újdonság a 
kókusz mozaik. Ha vala-
mi igazán különlegesre 
vágyik, innen válasszon! 
S mindezeken túl felü-
letkezelő anyagokkal és 
kivitelezéssel is állnak 
rendelkezésre.
• Our parquet  shop 
can give you  suitable 
solutions for covering 
your fl oor.

VS Fürdőszoba
szalon  
(Bejegyzés: 29. old.)

Lámpa,
világítástechnika

Lighting

Aron
Design Store 
(Bejegyzés: 70. old.)

Be Light!
1025 Bp.,
Szépvölgyi út 146.,
tel.: 438-0748
• A be light! kínála-

tában a legnevesebb 
európai architekturális 
és design lámpatest 
gyártók, köztük a DELTA 
LIGHT és a SIMES  ter-
mékei  találhatók meg. 
A világítástechnikai 
eszközök, designlámpák 
forgalmazása mellett 
világítástechnikai terve-
zéssel, tanácsadással 
is ügyfeleik rendelkezé-
sére állnak – mindez a 
környezettudatosság, 
energiahatékonyság 
jegyében. Referenciáik 
közt találhatók exkluzív 
magánlakások, étter-
mek, bárok, üzletek, 
irodaházak és bevásár-
lóközpontok. 
• The lights designing, 
lights equipment and 
lamps Be Light!’s arti-
cles are extraordinary, 
suit the atmosphere and 
meet the requirements 
of the customers.

BoConcept
(Bejegyzés: 12. old.)

Code
(Bejegyzés: 13. old.)

Danish Interior
Design
(Bejegyzés: 40. old.)

Desidea Studio 
(Bejegyzés: 13. old.)

Empír Enteriőr
(Bejegyzés: 34. old.)

Europa Design    
(Bejegyzés: 46. old.)

Exclusive
Tom Dixon Store
(Bejegyzés: 14. old.)

Hephaistos
(Bejegyzés: 15. old.)

IDdesign  
(Bejegyzés: 15. old.)

Kéttemplom Galéria
(Bejegyzés: 16. old.)

Kypo 
(Bejegyzés: 16. old.)

La Tenda Home
(Bejegyzés: 17. old.)

Lámpabúra
készítő
(Bejegyzés: 43. old.)

Luminart
Lámpastúdió 
1037 Bp., Bokor u. 2-4.,
tel.: 250-7697, 436-0052
• Francia design, egye-
dülálló termékválaszték 
és nem megszokott 
anyagok… A Luminart 
stúdiójában ízléses fran-
cia termékek kapnak 
helyet, melyek még han-
gulatosabbá varázsolják 
a stílusos otthonokat. 
Atelier Sedap üveg-
szállal és műgyantával 
megerősített speciális 
gipszlámpái, a Lucid 
cég bükkfa, és Drimmer 
kerámiakülönlegessé-
gei a funkcionalitáson 
túllépve lakásunk ékkö-
vévé válhatnak… 
• French design, huge 
product range and 
unusual materials make 
the Luminart products 
so special and beloved. 
Atielier Sedap plaster 
lights, Lucid beech 
wood and Drimmer  
articles.

Manooi Light 
Creations  
1023 Bp.,
Apostol utca 13/B.,
tel.: 336-2690
• A Manooi Light 
Creations design csapa-
tának saját tervezésű és 
kivitelezésű ólomkristály 
csillárjai univerzális 
értéket képviselnek, 
így vásárlóik ragyogó 
és időtálló termékek 
tulajdonosai lesznek. A 
magas minőségű ter-
vezés, kivitelezés és a 
felhasznált első osztályú 
anyagok adják a Manooi 
termékek garanciáját, 
melynek köszönhetően 
a kristálycsillár szó új 
értelmezést nyer.
• The team of the 
Manooi Light Creation 
sell their own designed 
and made crystal chan-
deliers for customers 
who desire gorgeous 
and lasting products to 
their home. 

Max City Bk.
(Bejegyzés: 17. old.)

Mlamp showroom & 
workshop 
tel.: (+36-20) 398-9026
• Mlamp – egyedi kiala-
kítású olvasó, asztali és 
állólámpák, csillárok. A 
múltban nagy becsben 
tartott kannák, tálak, 

Rio Lámpastúdió Kft.
1092 Budapest, Ráday u. 45

tel.: 323 1637
rio@lampastudio.hu

www.lampastudio.hu
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tányérok és csészék 
más értelmet nyernek, 
új életet kapnak. Az 
átgondolt termékter-
vezés által csökkennek 
az egy adott termék 
teljes életciklusa alatt 
fellépő negatív kör-
nyezeti hatások is. A 
többnyire porcelán és 
üveg alapanyagoknak 
köszönhetően megis-
mételhetetlen használati 
tárgyak születnek – az 
Mlamp izgalmas alter-
natívát kínál a megszo-
kott tucat-termékekkel 
szemben.
• Fresh revival of vin-
tage  plates, kettles and 
dishes metamorphosed 
in chic lamps.

Mobili Mania 
(Bejegyzés: 18. old.)

Molecz Fény
Art Design 
1113 Bp., Karolina út 17. 
tel.: 385-2212
• A szaudi hercegnek 
és a japán királynak is 
szállító osztrák Molecz 
cég magyarországi 
üzlete a legnagyobb a 
maga nemében, a több 
mint 12 ezer termékével. 
Egyedi gyártású klasszi-
kus csillárai és exkluzív 
kristálycsillárai lakások, 
házak, de projektek leg-
nemesebb tereinek mél-
tó berendezési tárgya. 
Modern terek markáns 
kontrasztjai, klasszikus 
tereknek koronái ezek 
az elegáns fényforrások. 
Minden korosztálynak 
ajánljuk!
• Exclusive production 
of modern and classical 
lightings, crystal luster 
and chandeliers. 

Pallux Lámpaernyő
(Bejegyzés: 44. old.)

Patinás Lámpa
1062 Bp., Bajza u. 62.,
tel.: 312-6232
• Több mint 50 klasz-
szikus és modern lám-
pacsalád... Közel 600 
m agyar termék...
Bohémia kristálycsillár 
kis- és nagykereskedel-
me....
• More than 50 clas-
sic and modern light 
brands… Almost 600 
Hungarian products… 
Bohemian crystal chan-
deliers for retailers and 
individuals.

Pointzero
(Bejegyzés: 19. old.)

Rio Lámpastúdió
Artemide 
1092 Bp., Ráday u. 45.,
tel.: 323-1637
• Artemide bemuta-
tóterem és hivatalos 
képviselet Budapesten 
a Ráday Kultuccában. 
Az Artemide lámpák a 
„Made in Italy” koncep-
ció jegyében születnek, 
ami a designban és a 

divatban is egyet jelent 
a megbízhatósággal, 
értékállósággal és a 
magas minőséggel. 
Termékeink egyediségük 
és különlegességük 
folytán hosszú idő óta 
megállják a helyüket a 
sikermárkák világában. 
Átgondolt és korsze-
rű világítástechnikai 
megoldásokkal, javas-
latokkal segítjük Önt a 
megfelelő lámpatestek 
kiválasztásában.
• A wide range of ser-
vices from light design-
ing to techical advising. 
The exclusive respre-
sentatives of Artemide 
products. Indoor and 
outdoor light solutions.

Roomba Home 
Culture 
(Bejegyzés: 19. old.)

Solinfo
Lámpastúdió
1077 Bp.,
Kertész u. 50.,
tel.: 267-0444
1077 Bp., Király u. 9/b., 
tel.: 342-2059
• A belváros szívében 
található üzletbe betérni 
igazi élmény – találko-
zás az eleganciával és 
a tökéletes minőséggel. 
Minden, ami világítás-
technika: kizárólag felső 
kategóriát képviselő, 
egyedi tervezésű, ne-
mes anyagokból készült 
darabok, változatos 
stílusban. Artemide, 
Flos, Foscarini – csupán 
néhány az itt fellelhető, 
vezető világmárkák 
k özül. Ébenfától az 
üvegig, asztali lámpától 
az óriási üvegcsillárig: 
minden igényt kielégítő 
fantáziadús dekoráció. 
• Premium category 
illumination made from 

high-pitched materials, 
in different styles. Some 
of the brands sold:
Artemide, Flos, 
Foscarini. 

Terbe Design 
(Bejegyzés: 20. old.)

Trend-Design 
webshop
(Bejegyzés: 41. old.)

VA Design
(Bejegyzés: 20. old.)

VAM Design
(Bejegyzés: 20. old.)

Textil, tapéta, festék
Textile, wallpaper, paint

Aranyfotel 
1077 Bp., Izabella u. 37.,
tel.: 321-6572
• Minden együtt talál-
ható itt, ami egy lakást 
otthonossá tesz, „felöl-
töztet”: bútorszövet (a 
klasszikustól a moder-
nig), függöny (a lentől 
az organzáig), rojtok, 
bojtok, paszományok… 
Kaphatunk lakberende-
zési tanácsot, elkészítik 
függönyünket, kárpitos 
műhelyükben felújít-
tathatjuk bútorunkat! 
Sőt teljesen egyénre és 
hálószobára  szabott 
franciaágyak tervezését 
és kivitelezését is az 
Aranyfotelre bízhatja.
• Furnishing materials, 
curtains, fringes and 
tassels, edgings; sew-
ing curtains, upholstery. 
Planning and construct-
ing king sized beds 
tailored to your needs 
or to your bedroom.
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Art&Deco 
(Bejegyzés: 12. old.)

Bambuszmánia 
1054 Bp.,
Aulich utca 3.,
tel.: 269-3028,
(+36-20) 401-6868
• Különleges anyagok-
ból készült tapéták és 
kárpitanyagok borítják a 
bemutatótermet. Már a 
falak is arról árulkodnak, 
hogy itt rendkívüli a 
szín- és mintaválasz-
ték, pedig még egy 
katalógust sem nyitot-
tunk ki. Van itt papír-, 
bambusz-, nád-, bőr-, 
szőrme-, köves-, fém-
szálas és textiltapéta és 
a hozzájuk illő exkluzív 
kárpit- és függönyanya-
gok, melyek között segít 
eligazodni egy lakbe-
rendezési tanácsadó. 
Forgalmazott márkák: 
Romo, Elitis, Designers 
Guilde, Eiffi nger, 
Agostini.
• In the Bambuszmá-
nia you can fi nd the 
products of the leading 
textile and wall-paper 
manufacturers of Eu-
rope.

Biggie Best
1036 Bp., Dereglye u. 5., 
tel.: 439-0042
• Virágos, csipkés, 
kockás és csíkos: ezer 
szín és ezer anyag – 
azonban egy közös 
van bennük: a Biggie 
Best- minőség. A nálunk 
1998 óta működő Biggie 
Best fő profi lja a függö-
nyözés, de minden más 
sokrétű igényt kie légít: 
különleges drap ériák, 
szőnyegek, tapéták és 
lámpaburák gazdag 
k ínálata várja az angol 
vidéki stílus kedvelőit. 
T eljes körű szolgáltatás: 
a helyszíni felméréstől 

a kivitelezésig – és az 
otthon igazán egyedivé 
válik… 
• Exclusive draperies, 
carpets, wallpapers and 
lampshades are ac-
cessible for the fans of 
English rural style.

Dekor Classic 
1074 Bp., Dob u. 6.,
tel.: 413-6315
• Nem tévedt el az, 
aki Pesten, a Dob utca 
6 szám alatt különös 
könyvtárra bukkant, 
a legnevesebb angol 
gyártók lakástextiljeit és 
tapétáit forgalmazó bol-
tot keresve. Itt ugyanis 
varázslatos könyvek 
sorakoznak. Lapok 
betűi helyett légies 
hernyóselyem, mosható 
bársony, Rubelli, Pierre 
Frey, Sanderson, az 
Osborne&Little exkluzív 
textiljei mesélnek, a 
kedves munkatársa k 
pedig tovább sz övik 
álmainkat, hel yszíni 
fe lmérést, tervezést is 
vá llalva.
• Most of the fabrics 
of the furnishing textiles 
we sell are made from 
natural fi bres, such as 
silk, linen, wool and 
cotton.

DORA d’HOME 
(06-20) 976-6028
• Nádor Dóra teljes 
körű lakberendezési és 
belsőépítészeti szolgál-
tatásokat nyújt a kedves 
vevők számára. Legyen 
szó átalakításról, felújí-
tásról vagy egy teljesen 
új tér létrehozásáról, a 
tervezéstől a kivitelezé-
sig 3D látványtervekkel 
és sokéves lakberende-
zői tapasztalattal segíti 
a megrendelőket. A 
MISSONI HOME kizáró-
lagos forgalmazójaként 
kínálja továbbá a cég 

szőnyegeit, textiljeit, 
zsinórfüggönyeit, fürdő-
köntöseit, törölközőit, 
akár a hozzájuk való 
pihenőszékkel együtt.
• The exclusive distrib-
utor of MISSONI HOME, 
offering the carpets, 
furniture and textiles in 
trendy colours.

Empír Enteriőr 
1111 Bp.,
Bartók Béla út 4.
tel.: 209-0674
• Textillel bélelt ék-
szerdoboz Budán. Igen 
széles kínálatukból 
magas minőségű la-
kástextíliák (Creation 
Baumann, Casamance, 
Fuggerhaus, Kobe), kü-
lönleges felületű tapéták 
(Arte, Élitis, Harlequin, 
HW), felső kategóriás 
bútorok (D’Argentat, 
JNL, Selva), igényes 
lámpák (Kolarz, Molto 
Luce), szőnyegek (BO, 
Ledel) és kiegészítő 
dekorációk közül válo-
gathatnak a vásárlók. 
Kiváló termékeikkel 
párhuzamosan magas 
színvonalú, komplex 
szolgáltatást nyújtanak 
a tervezéstől a kivite-
lezésig. Ezt saját szak-
ember gárdájuk végzi, 
teljes körű garanciát 
vállalva.
• High quality home 
textile, wallpaper, fur-
niture, lighting and rug 
from our international 
selection. We offer full 
interior services from 
concept development to 
quality implementation.

Eventuell 
Műterem Galéria
1056 Bp.,
Nyáry Pál u. 7.,
tel.: 318-6926
• A természet színeinek 
őselementáljai szövött, 
nyomott nemezelt és 
kötött formában, anyag-
ra rögzítve kerülhetnek 
az ön otthonába, köz-
vetlenül a tervezőktől. 
Fiatal, díjnyertes magyar 
alkotók lakástextíliái, 
függönyei, ágytaka-
rói, párnái, igényes 
öltözékkiegészítők, 
BúrArt lámpák és egye-
di bútorok tárháza, friss 
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szemléletű ékszerekkel, 
szokatlan anyagok 
felhasználásával, a Váci 
utca mellett.
• Home textiles, cur-
tains, bed covers, cush-
ions and accessories 
made by prize winner 
young designers.

Farrow & Ball festék 
és tapéta
1036 Bp., Bécsi út 81., 
tel.: (+36-20) 333-7979
• A dorseti Farrow&Ball 
1946 óta készít festéket 
és tapétát. A hagyo-
mányos technológiával 
előállított festékei 132 
színben készülnek falra, 
fára, fémre, padlóra, 
kültérre és beltérre. A 
festékek színmélysége 
és szépsége párját 
ritkító, amit „Farrow & 
Ball-hatásként” is em-
legetnek. Csak termé-
szetes összetevőket 
használnak. A tapéták 
kézzel készültek, festet-
tek s kiváló kiegészítői a 
festett falaknak, hiszen 
a színek és árnyalatok 
megegyeznek. A szín-
választásban, segítség 
az 1 dl-es kiszerelésű 
mintafesték, kipróbálás 
végett.
• Highest quality hand 
crafted wallpapers and 
paint with an unsur-
passed purity and depth 
of colour in 132 fi nishes. 
All paints are water 
based, eco-friendly 
and available for all 
surfaces.

Hegedűs Andrea
textiltervező
1034 Bp., Zápor u. 16/a,
tel.: (+36-30) 236-1470
• Egyedi lakástextíliák 
tervezésével és kivite-
lezésével foglalkozik 
Hegedűs Andrea tex-
tiltervező több mint 10 
éve. Alkotásai között 
szerepelnek hímzett és 
applikált lakástextilek, 
díszpárnák, ágytakarók, 
függönyök, valamint 
kézi tűzött gyapjúsző-
n yegek. Modern kom-
pozíciói könnyű, légies 
alkotások. Egyszerű, 
letisztult mintavilágú 
lakástextiljei harmóniát 
sugároznak, és nyugodt 
hangulatot teremtenek 
otthonunkban.
• Andrea Hegedűs 
designs embroidered 
home textiles, cushions, 
bed covers, curtains 
and hand-stitched wool-
len carpets.

Hephaistos
(Bejegyzés: 15. old.)

Home Design
Lakberendezés  
1126 Bp.,
Márvány u. 46.,
tel.: 783-7007
• Igazi csemege ez 
az elegáns, egyben a 
kényelmes otthon érze-

tét keltő üzlet a lakásfel-
újítók, a lakáscsinosítók 
és a tervezők számára. 
Olyan híres gyártóktól 
találhatók itt függö-
nyök, dekoranyagok, 
bútorszövetek, tapéták 
és szőnyegek, mint 
a Designers Guild, 
JAB, Kobe, Chivasso, 
Gardisette, Eijffi nger, 
Casadeco, Harlequin, 
Caselio, Ligne Pure, 
Arte Espina. Segítsé-
gükkel és igény szerint 
neves belsőépítészek 
bevonásával irodát, 
otthont, gyerekszobát 
öltöztethetünk fel. 
Gyönyörű belga gobe-
linjeik, kedves ajándék 
és dísztárgyaik hangula-
tot varázsolnak minden 
otthonba. Kárpitos, 
varrodai, és kivitelezési 
szolgáltatások is a 
palettán.
• Interior design, 
upholstering, tailored-
made home decor and 
in-home consultation. 
We carry many different 
designer fabrics, uphol-
stery, wallpaper, home 
decoration  including 
exclusive lines that 
will guarantee you the 
unique look you’re after.

KA International 
tel.: 343-2080
• Harmónia, minőség 
és mindenre kiterjedő 
teljes körű műbútor-
asztalos, kárpitos és 
varrodai szolgáltatás: 
ezt kínálja a KA Inter-
national/ Zeller Műhely 
Kft. Spanyol exkluzív 
bútorok, szőnyegek és 
lakástextilek többféle 
stílusban, a hűvös ele-
ganciától a kontrasztos 
modern mintákig, vál-
tozatos kiegészítőkkel 

segítenek megszépíteni 
otthonunkat. Több mint 
három évtizedes múltra 
visszatekintő műbú-
torasztalos és kárpitos 
műhelyünk antik bútor 
kínálatával is megismer-
kedhet bemutatóter-
münkben.
• Harmony, quality and 
all-inclusive service 
(sewing and upholstery 
workshops, cabinet-
maker): this is KA Inter-
national/Zeller Műhely 
Kft. Spanish exclusive 
furniture, carpets and 
home textiles made 
of natural materials, 
from cool elegance to 
modern patterns, with 
various accessories to 
make your home har-
monious. Our cabinet-
maker and upholstery 
workshop has been 
running back for more 
than three decades and 
offers a wide range of 
antiques.

Max City Bk.
(Bejegyzés: 17. old.)

Milora
1139 Bp.,
Lomb u. 27/b.,
tel.: 451-3333
• Mindent tudnak: a 
mindenkori trendeknek 
megfelelő textilek mel-
lett a történelmi st ílusú 
anyagok legs zélesebb 
választékát kínálják. 
Szakszerű segítséget 
kaphatunk lakberende-
zőiktől, a vég anyagból 
pedig a profi  varrodá-
jukban lesz függöny, 
párna, ágytakaró. Az 
általuk nyújtott szolgál-
tatás pedig olyan komp-
lex, hogy a kiválasztott 
bútorkárpitot saját 
üzemükben varázsolják 
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bútorainkra.
• Trendy textiles and 
a huge variety of those 
of different historical 
styles.

Müller Mónika 
 Enteriőr 
1061 Bp.,
Paulay Ede u. 55., 
Loffi ce Irodaház II. em.,
tel.: 413-0846
• Személyre szabott, 
trenddiktáló terek terve-
zésével és megvalósí-
tásával, egyedi bútorok 
készítésével, forgalma-
zásával foglalkozunk. 
Stúdiónkban olyan 
tervezők és világmárkák 
kínálatából válogathat 
lakástextíliákat, tapé-
tákat, szőnyegeket, 
egyedi bútorokat és 
kiegészítőket, mint 
Ralph Lauren, Christian 
Lacroix, Kelly Hoppen, 
Manuel Canovas, Carke 
& Clarke vagy akár a 
Designers Guild. Szak-
értő, kreatív csapatunk 
segít az ötlettől a teljes 
kivitelezésig.
• Müller Mónika’s 
interior design studio is 
known for personalised 
and trendy designing. 
There are preferred 
brands that guarantee 
quality like Ralph Lau-
ren, Christian Lacroix, 
Kelly Hoppen, Design-
ers Guild.

P’art 
1011 Bp., Bem rkp. 15. 
tel.: (+36-20) 921-6815
• Különféle mester-
munkák gyűjteménye 
ez a hely. Művészi 
színvonalon elkészített 
gobelin és petit point 
(apró öltésű gobelin) 
képek, táskák, párnák, 
falikárpitok a hangsú-
lyos darabok. Emellett 
kárpitozáshoz is ren-
delhetünk gobelint, és 
egyéni elképzeléseinket 
is valóra váltják itt. Egy 
vitrinben régi art deco 
és szecessziós ezüst 
ékszerek másolataiból 
válogathatunk, egy 
másik sarokban kézzel 
faragott reneszánsz 
képkereteken akad meg 
a szemünk, vagy ép-
pen a Museum Corner 
darabjai közül szemez-
gethetünk. Sokrétű, 
izgalmas üzlet ez, a 
legapróbb részletekig 
kidolgozott minőségi 
darabokkal.
• Unique selection of 
master pieces. Gob-
lins and petit-point art 
objects, wall carpets, 
handmade Renaissance 
picture frames, Art Deco 
and Art Nouveau silver 
jewellery.

Palmetta
Design Galéria  
(Bejegyzés: 25. old.)

TOPSILK
International 
1025 Bp.,
Szépvölgyi út 92/E.,
tel.: 336-0526
• Ebben a nagykeres-
kedésként is működő 
üzletben olyan textíliák 
között válogathatunk, 
mint pl. a parafából 
készült fa- és bőrhatású 
anyagok, uni szatén, taft 
és santungos selymek, 
nem gyűrődő selyem-
bársony, amiben még a 
divattervezők is gondol-
kodhatnak.
Szállodák, panziók 
berendezői fi gyelem: 
Magyarországon egye-
dül itt vásárolható ún. 
black out  (átlátszatlan) 
selyem, ami kitűnő szol-
gálatot tesz az elegáns 
szállodák vendégeinek.
Ezeken kívül számos, 
hazánkban bevezetés 
alatt álló textilgyárak 
termékei között válogat-
hatnak, mint pl:Venesto, 
Justine Paige, Eckhard, 
DN, Eustergerling és 
Paduana. Ezen ter-
mékekhez forgalmazó 
partnereket keresünk!
• Wholesales of  fab-
rics and special textiles, 
tafetta and silk, valance 
an poplin, non crush-
able velvet, black out 
silk,  and many more. 
New introductions from 
hungarian manufacturers. 

Windsor
(Bejegyzés: 41. old.)

Szőnyeg
Carpet

Aga’s Keleti
Szőnyegek 
1065 Bp., Hajós u. 1.,
tel.: 341-3229
• A varázslatos, szín-
pompától és meste ri 
h agyományoktól át-
itatott keleti udvarok 
egzotikus hangulata 
az Agánál: gyengéden 
megbabonázó szőttesek 
és kelimek, megi géző, 
egyedi csomóz ással 
k észült gya pjú- és 
s elyemszőnyegek. Tis zta 
vonalak, geometrikus 
minták és a szivárvány 
árnyalatai, a világ misz-
tikus tájairól.
• Hand-knotted and 
weaved carpets from 
the Middle East; made 
of wool and silk.

Bakhtar Szőnyeg 
1113 Budapest,
Daróczi u. 2/d.,
tel.: 246-5524
• Mintha egy keleti 
piac forgatagába csöp-
pennénk Budapesten: 
keleti, kézi csomózású 
szőnyegek, kelimek, 
díszpárnák, pihenő-
párnák, dísznyergek, 
táskák, falvédők és 
ajtódíszek. 
A szőnyegek színtartó-

ak, mosottak és nap-
szárítottak. 
• Eastern hand-made 
carpets, kilims, cush-
ions, saddlers, bags, 
dorsals and door deco-
rations.

Bizsan
Szőnyeg Galéria
1122 Bp.,Csaba u. 7.,
tel.: 355-3783
1132 Bp., Váci út 12. 
1. em.
• Budapest e perzsa-
szőnyeg-galériája Irán
minden vidékéről szár-
mazó, kiváló minős égű 
kézi csomózású sző-
nyegeket kínál, eredet-
igazoló bizonyítvánnyal. 
Az egyedülállóan külön-
leges klasszikus sző-
nyegek mellett modern 
szőnyegeket is talál a 
v ásárló.
• One of the biggest 
Persian carpet shops in 
Budapest, with premium 
hand-knotted carpets 
form all parts of Iran. 

Dénes Galéria 
1055 Bp.,
Balassi Bálint u. 25.
tel: (+36-30) 499-6726
• Nálunk a szőnyeg 
nemcsak egy lakberen-
dezési tárgy, hanem an-
nál sokkal több. Minden 
szőnyegünket szemé-
lyesen gyűjtöttük össze, 
fi gyelve arra, hogy a 
szőnyegkészítő műhe-
lyek legszebb darabjait 
hozzuk el Önnek.  Olyan 
selyemszőnyeg ritka-
ságok találhatók galéri-
ánkban, amelyek a Kelet 
valódi luxustermékei. 
Nagy értékűek, egyedi-
ek, kézi csomózásúak 
és nem utolsó sorban 
értékállóak is. Ismerje 
meg Kasmír, Irán, Kína 
legszebb szőnyegeit!
• Unique, high quality, 
hand-made silk carpets 
of stable value from 
Kashmir, Iran and China.

DORA d’HOME 
(Bejegyzés: 34. old.)

Heaven Rugs
Max City,
tel.: (+36-23) 428-770
• Egyenesen a mesz-
szi, varázslatos perzsa 
kultúrából repítik ide, 
Budapestre a világ 
legszebb perzsaszőnye-
geit. A boltban bámész-
kodva el sem hisszük, 
hogy évszázados motí-
vumokon, színeken, és 
természetesen selymen 
és gyapjún lépkedünk. 
A Rahimi család már 
öt generáció óta per-
zsaszőnyegekkel fog-
lalkozik, de a tradíciók 
mellett már egyre fonto-
sabb szerepet kapnak 
a trendek, és modern 
szolgáltatások, úgy, 
mint az online rendelés.
• You can feel like in 
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www.designguide.hu

the faraway magic Per-
sia, seeing the smartest 
Persian carpets 
of the world.

Hephaistos
(Bejegyzés: 15. old.)

Home Design
Lakberendezés  
(Bejegyzés: 35. old.)

IDdesign  
(Bejegyzés: 15. old.)

Kilim
1056 Bp., Irányi u. 5.,
tel.: 337-1192
• A kilimek egyedi, 
kézműves termékek. 
Évszázadok szőnyeg-
szövési hagyományát, 
az organikus anyagok 
varázsát, a natúr gyapjú, 
kecskeszőr vagy kender 
melegségét hozzák 
otthonunkba. Ezek a 
nomád vagy a nomád 
gyapjúból készült mo-
dern kilimek nemcsak 
a padlón, falakon gyö-
nyörűek, de felhasznál-
hatók ágytakarónak, 
bútorok kárpitozására, 
függönynek, térelválasz-
tónak is, szinte minden 
stílushoz a minimál 
art-tól a biedermeierig, 
a bauhaustól 
a rusztikusig.
• Kilims are tapestry-
woven rags or other 
textiles with geometric 
design in rich colours. 
You can put them on 
your fl oor, wall, or even 
in your bed.

Leguan Exclusive 
Max City,
tel.: (+36-23) 418-197,
(+36-30) 446-8952
• Válasszuk ki együtt 
Magyarország legszéle-
sebb exkluzív kézi cso-
mózású szőnyegválasz-
tékából az Önnek leg-
jobbat! 6184 megoldást 
kínálunk Önnek otthona 
kényelmére. Világmár-
kák az Ön otthonában 
is:  JOOP!, s. Oliver, 
Bugatti, Guy Laroche, 
Azzaro, Elegance Paris, 
Tom Tailor. Kényelem és 
elegancia. Klasszikus 
és modern. Intenzív, 
határozott vonalak, lágy, 
selymes tapintású anya-

gok: szőnyegek, függö-
nyök, ágyterítők, plédek 
és egzotikus fapadlók, a 
Leguan Exclusive vilá-
gából Önnek.
• Antique? Classic? 
Oriental? Rural? Mod-
ern? Design? Minimal? 
Retro? Exclusive, 
hand-knotted wool-
len carpets; cushions, 
textiles, curtains and 
accessories. 

Max City Bk.
(Bejegyzés: 17. old.)

Mobili Mania 
(Bejegyzés: 18. old.)

Müller Mónika 
Enteriőr 
(Bejegyzés: 36. old.)

Orient Szőnyegház
1111 Bp.,
Bartók Béla u. 20.,
tel.: 209-6929
• Tágas kiállítóterem 
ad otthont 1993 óta az 
egyedileg válogatott, 
eredeti iráni és afgán 
kézi csomózá sú sző-
nyegeknek, szövött 
kelimeknek. A közel ezer 
darabos választékból a 
legeltérőbb stílusokhoz 
illeszkedő gyapjú- és 
selyemszőnyegeket 
találhatjuk meg. Az új 
darabok mellett régi-
ekre is bukkanhat az 
érdeklődő. Az emberkéz 
alkotta művek mellett 
természeti csodákat is 
lehet látni: 2oo millió 
éves megkövesedett 
fákat Arizonából.
• Original Iranian and 
Afghan hand hooked 
carpets, woven kelims in 
a huge show room.

Roomba Home 
Culture 
(Bejegyzés: 19. old.)

Sova Design
1023 Bp., Ürömi u. 10., 
tel.: 486-1732,
(06-20) 204-0909
• A Sova Design va-
rázslatos szőnyegei 
100% gyapjú, kézi 
tűzésű –hand tufting- 
technológiával készült 
hazai termékek, mi-
nőségük és stílusuk 
a legnagyobb külföldi 

gyártókéval vetekszik. 
Előnyei az egyedi –ügy-
fél centrikus- tervezés, 
rövid szállítási határidő, 
korlátlan színárnyalat-
választék elfogadható 
áron. A megrendelők 
kreativitását szakem-
bereink segítik megva-
lósítani otthonaikban 
előre készült szőnyeg-
sablonok és minták 
segítségével. Szőnye-
geik formája és mérete 
az egyéni igényekhez 
igazítható!  
• Hand-quilted woollen 
carpets fashioned by 
designers and textile 
specialists.

Kandalló, kályha,
fűtéstechnika

Fireplace, stove, heating

 
Baltex 
(Bejegyzés: 28. old.)

Bocalle
1205 Bp., Irányi u. 13/b., 
tel.: 283-2521
• Cserépkályha-készítő 
cég, ahol régi, főként 
reneszánsz kályhák 
fűthető másolatait készí-
tik egyedileg, kézműves 
technikával. A legjobb 
megoldásban segítenek, 
akár parasztházban, 
nyaralóban, akár kas-
télyban kíván kandalló 
mellett melegedni... 
Régi kályhák restaurálá-
sát is vállalják.
• Reproduction of 
renaissance masonry 
stoves (from tile) are 
made to your 
convenience.

Desidea Studio 
(Bejegyzés: 13. old.)

Edilkamin Kandalló
1047 Bp.,
Vörösmarty u. 4.,
tel.: 399-0909
• Háza leghőbb vágya. 
A két nagyobb kiállí-
tótermet tipikus olasz 
design hangulata hatja 
át. A legújabb kandalló-
típusok között sétálgat-
va néhányat működés 
közben is megtekinthe-
tünk. A kisebb pellet-
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fűtésű mobilkandallóktól 
a tekintélyesebb klasz-
szikus burkolatúakig 
széles a paletta. Kiegé-
szítőkben sincs hiány. 
Számos tájékoztató-
anyag, kép, illusztráció 
mellett komoly szakmai 
segítséget kaphatunk az 
üzletben.
• A shop where you 
see some fi replaces in 
operation. Any size from 
mobile fi replaces using 
pellets to huge ones 
with classical coating.

Faber
1036 Bp.,
Lajos u. 76–80.,
tel.: 436-9220
• A FABER által forgal-
mazott gázkandallók 
a fakandallók hangu-
latával versenyeznek a 
maximális kényelem és 
tisztaság mellett. Egyes 
modellek utólagosan 
is beépíthetők, és akár 
kémény nélkül is mű-
ködtethetők. Elektromos 
kandallók esetében a 
speciális technikának 
köszönhetően a pattogó 
tűz és a lobogó láng ef-
fektusa elevenedik meg. 
A kandallók távirányító-
val is működtethetők.
• We trade gas, 
wooden and electric fi re 
places and supplemen-
taries.

Godin Kandalló
1036 Bp., Lajos u. 78., 
tel.: 450-0035
• A Godin fogalom a 
kandallók, tűzterek, 
kályhák és tűzhelyek 
világában. Ezt a múlt, 
a minőség és a széles 
szín- és formaválaszték 
alapozta meg. A vasönt-
vény tűzterek, több száz 
féle klasszikus, rusztikus 
és modern burkolattal 
választhatóak. A bemu-
tatóteremben a legnép-
szerűbb típusok meg-
tekinthetők, melyekhez 
szakmai segítséget is 
kaphatunk. A képviselet 
minden egyéb fűtési és 
főzési kategóriában a 
márka teljes palettáját 
biztosítja.
• Godin is more than a 
brand name of fi re-plac-
es and stoves, with a 
wide range of classical, 
rustic or modern coat-
ing. It is an image.

JOTUL és NOBO 
bemutatóterem
1148 Bp.,
Nagy Lajos király útja 81., 
tel.: 363-3058, 221-6858
• A tradicionális norvég 
JOTUL kandallók és 
kályhák lelőhelye ez az 
üzlet. A cég 1853 óta 
készít öntöttvas kandal-
lóbetéteket és kályhá-
kat. A márka jellemzője 
a karakteres, időtálló 
skandináv design mind 
a klasszikus, mind a 
kortárs modelleknél. A 

tágas teremben számos 
mintadarab és kiegé-
szítő található, valamint 
helyet kapott a szintén 
norvég NOBO elektroni-
kus design-fűtőpanelek 
széles termékkínálata is.
• Traditional norwegian 
JOTUL fi replaces and 
stoves. 

Max City Bk.
(Bejegyzés: 17. old.)

Roomba Home 
Culture 
(Bejegyzés: 19. old.)

Ajtó, ablak
Door, window

Doorland
bemutatóterem  
1135 Bp.,
Béke u. 5. I. emelet,
tel.: 272-0403
• A barátságos han-
gulatú, otthonos be-
mutatóteremben kültéri 
ajtókkal, beltéri faaj-
tókkal, valamint Gealen 
és Kömmerling profi llal 
készült műanyag nyílás-
zárókkal találkozhatunk. 
Itt kényelmesen tud 
mindenki választani a 
beépített mintadarabok 
között körbesétálva. 
Könyöklők, redőnyök, 
szúnyoghálók teszik 
teljessé a palettát. A 
forgalmazáson és szak-
tanácsok adásán túl, a 
kivitelezésben is lehet a 
Doorlandra számítani.
• Outdoor doors, 
indoor wooden doors 
as well as Gealen and 
Kömmerling plastic 
doors and windows 
are available here. We 
offer you our technical 
advice and construction 
as well.

Jankó Nyílászáró 
Bemutatóterem    
1181 Bp., Üllői út. 502.,
tel.: 297-0322
1036 Bp.,
San Marco u. 6-8.,
tel.: (+36-1) 437-0102          
• A közelmúltban nyílt 
meg ez a többszintes, 
exkluzív nyílászáró-
bemutatóterem, saját 
parkolóval. A kiállított 
kültéri nyílászárók a 
csúcstechnológia és 
a fa ötvözéséből szü-
lettek. A rusztikus és 
standard profi lok széles 
választékát kínálja az 
üzlet, s emellett műszaki 
megoldásokkal is meg-
ismertetik az érdeklő-
dőket. Az értékesítésen 
túl a megrendelt nyílás-
zárókat igény esetén 
be is építik, melyekre 
3 év jótállást, és 5 év 
alkalmassági garanciát 
biztosítanak.
• This exclusive show 
room offers you outdoor 
wooden doors and win-
dows made with high 
technology.

M.L.S.
Bemutatóterem 
2310 Szigetszentmiklós,
Sellő u. 8.,
tel.: (+36-24) 525-400
• Az olaszországi 
Olivari cég formaterve-
zett ajtó- és ablakkilin-
csei 1911 óta a minőség 
és design mintapéldái. 
Klasszikus és modern 
(minimalista) stílus-
ban, minden igénynek 
megfelelően, bármely 
zármérethez megren-
delhető.  Emellett, a 
német SCOOP rozs-
damentes acélkilincsei 
közül is választhatunk 
nyílászáróinkra. A cég 
székhelyén található be-
mutatótermet több ezer 
(!) MILESI pácminta is 
színesíti, melyek kiváló 
minőséggel fedik kül- és 
beltéri faanyagainkat. 
• Exclusively designed 
door and window han-
dles, knobs and latches; 
thousands of wood 
impregnating chemicals.

Mantu Ajtó Stúdió
1138 Bp.,
Röppentyű utca 73.,
tel.: 920-2020
2040 Budaörs,
Budapesti út 123.,
tel.: (+36-23) 444-391
• Nem ajtókat és ab-
lakokat, hanem térfor-
máló elemeket kínál 
két bemutatótermében 
a MANTU. Ha itt vá-
lasztunk a kínálatból, 
megtaláljuk a stílusunk-
nak, életformánknak, 
a bennünket körülvevő 
környezet színeinek, 
formáinak legmegfele-
lőbb megoldást. Kül- és 
beltéri, az ajtótól az 
árnyékolástechnikáig 
mindenre kiterjedő  
kínálatuk a műfaj csúcs-
kategóriája (Lenteam, 
Internorm).
• Go to MANTU door 
studio and for sure you 
will fi nd the doors that 
suit your lifestyle, and 
the colours and shapes 
of the environment.

Pápa – Egyedi 
f alépcsők és
nyílászárók
gyártója  
1215 Bp., Deák F. u. 50.,
tel.: 427-1076,
(+36-30) 942-1703
• A cég egyedi, bútor-
minőségű felületkeze-
léssel készülő falép-
csőket (borovi fenyő 
és tölgy), ajtókat és 
ablakokat gyárt minden 
stílusban. Több mint 10 
éves szakmai tapaszta-
lat garantálja az állandó 
jó minőséget.  
• The company 
manufactures wooden 
(borovi pine and oak 
wood) stairs, doors and 
windows; in different 
styles. 
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Képkeret
Frame

Darvas Képkeret
1082 Bp., Nap u. 29.,
tel.: 219-3209
1061 Bp.,
Anker köz 1-3.,
tel.: (+36-70) 391-0926
1024 Bp.,
Lövőház u. 2-4.,
Mammut I. 
tel.: (+36-70) 391-0915
1026 Bp.,
Szilágyi E. fasor 121.,
Budagyöngye Bk. 
tel.: (+36-70) 391-0936
1063 Bp., Váci út 1-3., 
Westend 
tel.: (+36-70) 391-0912
• A Darvas mai n apig 
tökéletes alázattal 
szolgál  ja a vevők ízlé-
sét. Több mint 700-faj ta 
képkeretlécből válo-
gathatnak, több ezer 
művészposzter is a 
vá lasztékot színesíti. Az 
angol, olasz és spanyol 
képkeretekből egye di 
gyártást is vállalnak, 
hogy az ön legmeré-
szebb álmai se maradja-
nak megvalósítatlanul.
• Darvas picture frame 
shop treats you with a 
wide choice of picture 
frames, photo frames as 
well as pictures. Spe-
cial orders also can be 
requested. 

Képkeret Szalon 
Galéria 
1052 Bp.,
Bárczy István u. 1–3.,
tel.: 317-5361
• A jó képkeret növeli a 
kép esztétikai és ezzel 
együtt anyagi értékét, 
míg az adott festmény-
hez nem illő darab még 
a legkiválóbb alkotást is 
élvezhetetlenné teheti. 
Itt tudni fogják, hogy mi 
illik ahhoz, amit be sze-
retne kereteztetni. Egye-
di képkeretek gyártása 
az ön igényei szerint. A 
gyönyörű keretek mellett 
a galéria felső szintjén 
kortárs festők és más 
alkotók szellemes és 
elgondolkodtató munkái 
várják.
• A good frame gives 
value to a painting. 
We sell or prepare for 

special request. There is 
also a small exhibition in 
the shop.

Képmalom
1075 Bp., Síp u. 22.,
tel.: (+36-30) 547-3315,
688-0488
• Az üvegezés és a 
képkeretezés fellegvára 
a Képmalom. Szakte-
rületükön belül minden 
elképzelést valóra 
váltanak. Az üzletbe 
látogatók fém- és 
fakeret minták közül 
választhatnak, festmé-
nyeket csodálhatnak 
meg, sőt még kedvenc, 
aláírt pólójukat is meg-
őrizhetik bekeretezve az 
utókor számára. A bolt 
komplex szolgáltatások-
kal, szaktanácsadással 
és házhoz szállítással 
áll a vásárlók rendelke-
zésére.
• We are specialists 
in glazier and fram-
ing jobs, fulfi lling your 
unusual dreams. We are 
ready to fi nd solution to 
your ideas.

La Tenda Home
(Bejegyzés: 17. old.)

Max City Bk.
(Bejegyzés: 17. old.)

Tokaji Képkeret  
1103 Bp., Sárosi u. 29., 
tel.: 262-7870, 431-8741
• A több mint fél évszá-
zados családi vállalko-
zás a vevők igényeinek 
teljes fi gyelembevételé-
vel dolgozik. Termékská-
lájukba képkeretlécek, 
szabott képkeretek, 
különféle díszített ke-
retek, kikent sarkú-, 
faragott-, ovál és bieder 
keretek tartoznak. A 
régi, felújításra szoruló 
keretek restaurálását is 
elvégzik. Szolgáltatá-
suk normál és fazettás 
tükrök keretezésére is 
kiterjed, valamint vevőik 
bárminemű extra elkép-
zelésének megvalósítá-
sára is. Próbálja ki!
• This more than 
fi fty-year-old framing 
and frame reinstating 
enterprise works for the 
entire satisfaction for 
the customers, tailoring 

to your needs. We carry 
out the most weird and 
crazy ideas!

Végállomás Galéria 
1036 Bp., Lajos u. 42.,
tel.: 388-8659
1122 Bp., Maros u. 9.
tel.: 213-0172
• Igazi kis műhelyt 
rejt a pincehelyiség, s 
ebben a műhelyben a 
csupasz kép is műalko-
tássá válik. A megfelelő 
keret kiválasztása az a 
mozzanat, amely által 
stílus és minőség szü-
letik, s ez olyan feladat, 
amit elkapkodni nem 
szabad. A Végállomás 
Galéria munkatársainak 
tapasztalatát, munkájuk 
színvonalát, a felhasz-
nált anyagok minőségét 
számos referencia, 
elégedett vásárlók és 
hosszú évek igazolják.
• This shop is in the 
cellar, but you can fi nd 
great works of frame.

Lakáskiegészítők
Flat accessories

Arioso Budapest
(Bejegyzés: 74. old.)

Aron
Design Store 
(Bejegyzés: 70. old.)

Art&Deco 
(Bejegyzés: 12. old.)

Biggie Best
(Bejegyzés: 34. old.)

Blomus 
1067 Bp.,
Eötvös u. 26/b.,
tel.: 302-3218 
• A tárgyak itt egytől 
egyig az elegáns for-
matervezés, a minő-
ség, az újszerűség, a 
dekorativitás és ami a 
legfontosabb: a hasz-
nálhatóság mintapél-
dányai. Jellemző rájuk 
az anyag és a forma 
adta összes praktikus 
lehetőség kihasználása. 
A német Blomus cég 
exkluzív rozsdamentes 
acél tárgyai mellett az 
AdHoc és a dán Menu 
különleges darabjai 

TEA-JAY
JEGESTEA KÉSZÍTO CARAFFE
WWW.BLOMUS.HU



LA
K

B
ER

EN
D

EZ
ÉS

 –
 IN

TE
R

IO
R

 D
ES

IG
N

40

közül csemegézhe-
tünk. A lakás összes 
helyiségébe: nappaliba 
(bio-kandallók is), 
konyhába, fürdőszo-
bába, kertbe, de még 
irodába is válogathatunk 
innen. A kényelmesek 
otthon böngészhetik a 
webshopot.
• The desire for unique-
ness is great. Elemen-
tary forms, solid materi-
als, authentic radiance 
and practicability. 
Rediscover these values 
in our products  in many 
fascinating ways.

BoConcept
(Bejegyzés: 12. old.)

Boszorkánykonyha 
1024 Bp.,
Lövőház u. 2-4.,
Mammut I.
tel.: (+36-30) 508-7513
• Egyedi ajándéktár-
gyak és lakásfelszerelés 
a legjobbtól. Mindegyik 
bolt külön hangulatot, 
stílust, színvilágot kép-
visel, a férfi as, angolos 
eleganciájú tárgyaktól, a 
babarózsaszín csillogá-
sig. Jöjjön el, mazsoláz-
zon az apróságok között 
és varázsolja otthonát 
boszorkányosan egye-
divé!
• Buy amazing souve-
nirs and home decora-
tion from the best! Have 
a look at the triffl es 
to make your home a 
sweat home.

Budai Nosztalgia 
Home
1024 Bp.,
Lövőház u. 21.,
tel.: 316-7375
• Régmúlt idők kedves 
emlékeit őrzi a kis bolt: 
nagyanyáink kincsei 
bújnak meg itt. Kézi 
készítésű, antikolt fa- és 
bőrbútorok, kovácsolt-
vas eszközök, ajándék-
tárgyak angol mintára. 
Akár nappalid, étkeződ 
és hálószobád teljes 
berendezését – bútor, 
textil, világítás, kiegészí-
tő – összeválogathatod 
a Nosztalgia-home 
üzle-tében, de itt a 
szülinapra szánt plüss-
fi gurát, porcelánbabát, 
teáskészletet is meg-
találod.
• Georgian style feeling 
thanks to the furniture 
and decorations.

Chippendale
Lakberendezés
(Bejegyzés: 13. old.)

Danish Interior
Design 
1051 Bp.,
Hercegprímás u. 6.,
tel.: 784-5174
• Csapatunkat a dán 
dizájn szeretete hozta 
össze az élet különböző 
területeiről. Örömünkre 
szolgál, hogy elhozhat-

tuk ezt a kis falat Dá-
niát Budapest szívébe. 
Bemutatótermünkben 
megismerheti a neves 
bútorokat, kortárs dán 
festőművészek alkotá-
sait, lakáskiegészítőket, 
függő- és állólámpákat 
és egyedi ajándékötle-
teinket.
• Our showroom is 
situated in the heart of 
Budapest, right next to 
Szent István Bazilika.   
You can discover or 
rediscover the Danish 
Modern furnitures, 
lighting devices and 
home accessories and 
even contemporary 
paintings from Republic 
of Fritz Hansen, Carl 
Hansen & Son, Verpan, 
PP Møbler, Loius 
Poulsen, Rosendahl, 
Holmegaard, Eva Solo 
and Skagen watches at 
our friendly place.  Our 
collections will be a 
great idea for souvenirs 
as well!

Dome Design
1106 Bp.,
Örs vezér tere 25., 
Árkád,
tel.: 434-8322
1135 Bp.,
Pannónia u. 30.,
tel.: 236-0086 
• Leonardo termékeit 
megvásárolni többet 
jelent, mint egy szép 
tár gyat birtokolni.
A 150 éves német cég 
mára Európa piacvezető 
design üvegmárkája.
A megújuló, inspiratív 
üvegek választékát és 
egyéb divatos márkák 
modern rozsdamentes 
és porcelántermékeit 
kínálja az üzlet. A lakás-
design mellett ajándék-
ötletekkel gazdagodhat 
és születésnapra, 
esküvőre felejthetetlen 
meglepetéssel rukkol-
hat elő.
• You will meet Leon-
ardo and other glass-
ware here.

DORA d’HOME 
(Bejegyzés: 34. old.)

Forma Vivendi
(Bejegyzés: 14. old.)

Függőágybolt 
1117 Bp.,
Fehérvári út 29.,
tel.: 708-9680,
(30) 9928-600,
• Megnyílt Budapest 
egyetlen függőágybolt-
ja. Kézzel szőtt mexikói, 
brazil, kolumbiai, ecua-
dori, venezuelai függő-
ágyak és függőszékek 
óriási választékban 
kaphatók. Próbáld ki és 
vidd haza, garantált a 
függőség! Kiegészítők, 
babafüggőágyak, hor-
dozókendők, és csak 
nálunk: egyedi laptop 
tartó babtábla, akár 
saját fotóval is. Web 

áruházunkban mindezt 
meg is rendelheted.
• The one and only 
hammock shop in 
Budapest!

Goa
1124 Bp.,
Alkotás u. 53.,
MOM Park,
tel.: 487-5416
1075 Bp.,
Király u. 19–21.,
tel.: 352-8442
• Végre egy üzlet, mely 
Ázsia kevés bé ismert 
elemeire épít, ugyanak-
kor megőrzi kollekció-
jában a Távol-Kelet 
for máinak és anyaga-
inak jellegzetességeit, 
sokszínű kínálatát. A 
belsőépítészettel és lak-
berendezéssel is foglal-
kozó Goa-ban közel 20 
ország bútorai és ki-
egészítői csempészik be 
a misztikus hangulatot, 
időtálló stílust az élettér 
nagy és apró részleteibe 
egyaránt.
• You will fi nd articles 
from oriental textiles, 
materials and shapes in 
our shop. 

Hajómodell üzlet 
Vitorlás Világ Kft.
1035 Bp., Lajos u. 63., 
tel.. (+36-30) 537-3363
• Az üzlet egyben 
egyedi lakberendezési 
kiállításnak is tekinthető!  
Ebben a liliputi világban 
mindenki megtalálhatja 
álmai hajóját elérhető 
áron. A mahagóniból 
készült igényes dísztár-
gyak mellett a kínálatot 
hajózással kapcsolatos 
kiegészítők, festmények, 
poszterek, kittek, játé-
kok színesítik.
A tárgyak emelik lakása, 
irodája színvonalát és  
közvetítenek egyfajta 
feng-shui érzést, mely 
szerint a gazdagság 
behajózik életünkbe, 
vállalkozásunkba.
• The ship of your 
dreams at a reasonable 
price. Plus decorations 
made of mahogany, 
accessories, paintings, 
posters, toys – all about 
shipping. 

Hephaistos 
(Bejegyzés: 15. old.)

IDdesign  
(Bejegyzés: 15. old.)

Innoshop 
(Bejegyzés: 16. old.)

Kéttemplom Galéria
(Bejegyzés: 16. old.)

Kypo 
(Bejegyzés: 16. old.)

La Meridiana
(Bejegyzés: 30. old.)

La Tenda Home
(Bejegyzés: 17. old.)



LAK
B

ER
EN

D
EZÉS – IN

TER
IO

R
 D

ESIG
N

41

www.designguide.hu

LE PARFUM
CROISETTE –
Zólyomi Zsolt
parfümériája
(Bejegyzés: 78. old.)

LeFutur -
Meglepő tárgyak 
boltja 
(Bejegyzés: 56. old.)

Magma
Lakásművészeti 
Galéria
1052 Bp.,
Petőfi  Sándor u. 11.,
tel.: 235-0277
• Nagybetűs lakásmű-
vészet! Üzlet és galéria 
egyszerre. Az itt találha-
tó tárgyak mindegyikét 
ipar- vagy képzőművész 
alkotta, így ez a hely 
kiállító tér is egyben, 
fórumot biztosítva az 
alkotások nagyközön-
séggel való megismer-
tetéséhez. Elsősorban a 
fi atalabb korosztálynak 
szóló üveg- és kerá-
miatárgyakat, textileket, 
bútorokat, festménye-
ket, designtárgyakat, de 
ékszereket is megcso-
dálhatunk és megvásá-
rolhatunk itt.
• Mainly glass and ce-
ramic articles, textiles, 
furniture, paintings, 
„design” trendy articles, 
jewels for the younger 
generation, made by 
craftsmen and artists.

MARUMOTO
Japán Különleges-
ségek Boltja 
(Bejegyzés: 56. old.)

Max City Bk.
(Bejegyzés: 17. old.)

Mesterkonyha
1052 Bp., 
Párizsi u. 9.,
tel.: 327-0065
• „Nincs kis konyha 
vagy nagy konyha, csak 
jól működő konyha. De 
elképzelhetetlen pro-
fesszionális eszközök 
nélkül.” – szól az üzlet 
mottója, ahol egy száz-
hatvan éves tradíció kell 
életre. A Mesterkonyhá-
ban rézedények, porce-
lánok, kések, százéves 
garanciával rendelkező 
darálók, és serpenyők 

közül válogathat házi-
asszony és mestersza-
kács egyaránt. Az ipari 
formatervezés remeke-
inek számító eszközök 
kiváló minőséget és jó 
hangulatot visznek
a konyhákba.
• Copper bowls porce-
lains ware, knives, pans  
and  grinders are acces-
sible in Mesterkonyha.

Müller Mónika 
Enteriőr 
(Bejegyzés: 36. old.)

Nidus Design
(Bejegyzés: 18. old.)

P’art 
(Bejegyzés: 36. old.)

Philanthia
(Bejegyzés: 75. old.)

Printa Akadémia  
(Bejegyzés: 64. old.)

Pure Home
Design Shop 
(Bejegyzés: 19. old.)

Roomba Home 
Culture 
(Bejegyzés: 19. old.)

SPA Víztisztító 
Csaptelepek
és Zuhanyfejek 
(Bejegyzés: 29. old.)

SpiritHome 
(Bejegyzés: 19. old.)

Terbe Design 
(Bejegyzés: 20. old.)

Terebess
2143 Kistarcsa, 
Szabadság út 56.,
tel.: (+36-28) 507-070   
1056 Bp.,
Irányi utca 20.,
tel.: 266-3538 
• A Terebess cég már 
14 éve közvetít érté-
keket Kelet és Nyugat 
között, ezzel egy 
számunkra ismeretlen 
életforma bemutatására 
is törekszik. Fogadjon 
otthonába egy eredeti 
kínai vagy indiai antik 
bútort, thai, vagy indo-
néz vízi jácint ülőgarni-
túrát a Terebess Tárlat 
kínálatából, és érezze 
meg, hogy milyen a 

valódi kulturális párbe-
széd. 
• Original Chinese, 
Indian antique furniture, 
Thai and Indonesian 
water-hyacinth set-
tees and other exotic 
articles.

Terebess Ajándék
(Bejegyzés: 57. old.)

Trend-Design 
webshop
tel.: 452-7288,
(+36-30) 595-9153
• Legyen szó formater-
vezett rádiókról, lám-
pákról, táskákról, trendi 
kiegészítőkről, otthonra 
vagy házon kívülre – ez 
a vadonatúj, színvonalas 
webüzlet biztosan kínál 
megfelelőt. A sokrétű 
választék olyan neves 
gyártók termékeiből 
áll, akik nemzetközi 
design kitüntetésekben 
is részesültek. Szinte 
minden cikk azonnal 
szállítható, igény esetén 
24 órán belül is. Hűen a 
mottójukhoz: csúcsmi-
nőségű formatervezés, 
a legjobb minőség, 
kimagasló szolgáltatás – 
mégis megfi zethetően.
• Let it be a designed 
radio, a lamp, a bad, 
a trendy accessory; 
something for indoor or 
outdoor, this brand new 
stylish web shop can of-
fer you what you desire, 
for sure. A wide range of 
goods designed by in-
ternationally respected 
producers.

Windsor
1114 Bp., Orlay u.2/b.,
tel.: 365-0147,
• A Windsor lakás-
művészeti stúdióban 
a tradicionális Anglia 
életérzése uralkodik. 
A tárgyak egytől egyig 
a kifi nomult angol 
életstílus képviselői. 
A kivételes minőségű 
fabútorokon kívül gyö-
nyörű textíliák, az angol 
királyi család mintáit 
magukon viselő párnák, 
függönyök, porcelánok 
és szépséges bársony-
terítők adnak okot az 
ámulatra… 
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A gazdag kínálatot az 
izraeli bőrből készült és 
a viktoriánus kor ízlését 
tükröző ékszerek koro-
názzák meg…
• You can feel a little bit 
of England in the Wind-
sor home design studio: 
thanks to high quality 
wooden furniture, tex-
tiles, royal patterned 
cushions, curtains 
tablecloths and many 
more...

Zsigray Stúdió
(Bejegyzés: 74. old.)

Porcelán, asztalnemű
Porcelain, table-linen

Ajka Kristály
1051 Bp.,
József Attila u. 7.,
tel.: 317-8133,
1137 Bp.,
Szent István krt. 18.,
tel.: 340-5083
1053 Bp.,
Kossuth L. u. 10.,
tel.: 328-0844
• A fafaragásokkal 
díszített műemlék épü let 
bemutatótermébe ér-
kezve más dimenzióba 
kerülhet az utca for-
gataga után. Kellemes 
megvilágítás mellett vá-
logathat a több mint 10 
színben pompázó kézi 
technológiával készülő 
igényes díszmű üvegek, 
poharak, kelyhek és 
italtárolók között.
A folyamatosan változó 
kínálatban a hagyo-
mányos forma és 
motívumvilággal ren-
delkező üveg- és festett 
porcelántárgyak mellett, 
izgalmas modern, 
letisztult vonalvezetésű 
kollekciókat is találhat, 
például fekete festéssel.
• Ajka Kristály disposes 
of fastidious hand made 
glassware: glasses, 
bowls, cups, drink stor-
ages and souvenirs.

Blomus 
(Bejegyzés: 39. old.)

Bulvár Zsolnay
Márkabolt 
1137 Bp., Pozsonyi 
út 11.
tel.: 340- 5568
• A családi vállalko-
zásban működő kis 
üzlet különleges kap-
csolatban áll a Zsolnay 
tervezőosztályával, így 
a mindenkori kollekciók 
mellett egy-két igazi 
ritkaság, tömeggyártás-
ra nem bocsátott egyedi 
dísztárgy is megtalálha-
tó a polcokon. Ha vala-
kinek pedig még ez sem 
lenne elég, akkor ez a 
kicsiny, Pozsonyi úton 
lévő márkabolt egyéni 
igényeket is kielégít. 
• A unique shop of the 
luxurious hand-painted 
Zsolnay porcelain prod-
ucts are available for 

you, even if you are a 
collector seeking curios.

Dome Design -
Leonardo
(Bejegyzés: 40. old.)

Haas&Czjzek
1065 Bp.,
Bajcsy-Zsilinszky út 23.,
tel.: 302-6552
• A Haas&Czjzek Por-
celán és Kristályáruház-
ban a magyar és külföldi 
márkák majdnem mind-
egyike megtalálható az 
Alfölditől a Zsolnay-ig, 
mellettük Rosenthal, 
Seltmann, Wedgewood 
és még számtalan már-
ka termékei. Kaphatók 
porcelánok, kristályok, 
evőeszközök és aján-
déktárgyak a terítés-
kultúra minden kelléké-
vel. Az üzlet a Hummel 
és Swarovsky gyűj tő-
klubokban is részt vesz.
• We offer you exclu-
sive porcelain ware, 
crystal and souvenirs.

Herendi Márkabolt
1061 Bp.,
Andrássy út 16.
tel.: 374-0006
1014 Bp.,
Szentháromság u. 5.,
tel.: 225-1050
1051 Bp.,
József nádor tér 11.,
tel.: 317-2622
1052 Bp., Váci u. 19–21.,
tel.: 266-6305
• A város legkecsesebb 
üzletei közé tartoznak a 
világhírű Herendi-termé-
keket bemutató Herendi 
Szalonok. A már 180 
éves múltra visszatekin-
tő porcelánmanufaktúra 
a magyar föld egyik leg-
nagyobb büszkesége. S 
mindebből igazi, szemet 
gyönyörködtető ízelítőt 
kaphatnak az üzletekbe 
látogató érdeklődök. 
Leheletfi nomságú 
darabok, visszafogott 
színek, törékeny formák 
közt nézelődve szinte 
elveszünk az időben.
• Visiting the 180- 
year-old porcelain 
manufacture you can 
see fi ne and attractive 
hand-made porcelain 
products.

Kundra
Antikvitás 
1056 Bp., Váci u. 46.
tel.: 266-2622,
(+36-20) 490-7412
• Ez az üzlet a polgári 
lakberendezési tárgyak 
gyűjteménye: megta-
lálhatók itt kristály- és 
ebédlőcsillárok, egye-
di tervezésű Tiffany 
lámpák, selyembúrás 
asztali- és állólámpák, 
faliórák, gyertyatartók, 
képkeretek. Igény sze-
rint komplett asztali 
szervízt állítanak össze: 
tálcák, kínálótálak, 
kiöntő készletek (kanna, 
cukortartó, tejkiöntő), 
ecet-olajtartók, evőesz-

közkészletek, különféle 
tálalási kiegészítők, 
márkás porcelán mok-
kás- és teáskészletek 
felhasználásával. Gyö-
nyörűek az antik színhá-
zi kellékek is: ezüst és 
gobelin táskák, gyöngy-
ház színházi látcsövek, 
ékszerek, szelencék.
• We offer a mix of an-
tique objects: lightings, 
lustres, Tiffany lamps, 
candle holders, picture 
frames. We also provide 
customized selection of 
full table service.

La Tenda Home
(Bejegyzés: 17. old.)

Pavillon Christofl e
1065 Bp., Lázár u. 14.,
tel.: 354-1478
• Az 1830-ban alakult 
francia Christofl e cég-
nek immár három éve 
van Magyarországon 
képviselete. Ezüst és 
ezüstözött evőeszközök, 
dísztárgyak, kristály- és 
porcelántermékeink 
mellett keresztelőaján-
dékokat és ékszereket is 
értékesítünk.
A cég nemcsak kiváló 
minőségű termékeiről 
ismert, hanem arról is, 
hogy híres tervezőkkel 
működik együtt, mint 
például Adam D. Ti-
hany, a híres New York-i 
lak berendező, Andree 
Putman és Mar tin Szé-
kely francia tervezők. 
• The representative 
of the French Christofl e 
company is specialised 
in silver and electroplat-
ed cutleries, ornaments, 
crystal and porcelain 
articles as well as baby 
jewellery for baptismal 
ceremony.

Villeroy&Boch 
1026 Bp.,
Gábor Áron u. 74.,
Rózsakert,
tel.: 391-5831
• Törékeny valóság 
igazi pikantériával, 250 
éves töretlen sikerrel a 
kreativitás és felfedezés 
jegyében. A porcelánok 
nagyasszonya francia és 
német ideákból táplál-
kozik, hogy étkezőnkbe, 
konyhánkba esetleg 
fürdőnkbe varázsolja 
a számunkra legmeg-
felelőbb miliőt négy 
irányvonalával: letisztult 
formát hatékony funkci-
óval, színes árnyalatokat 
egyszerűséggel, időt-
len klasszikus formát 
eleganciával, vagy 
melegséget és békét a 
természet ihletésével.
• The 250-year-old 
porcelain manufacture 
is an image of simplicity 
classic elegance and 
practicality.

Zsolnay-Hollóházi 
Márkabolt 
1053 Bp.,
Kecskeméti u. 14. 
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Hotel Mercure Korona 
Passage,
tel.: 318-2643
• A kézi festés csipkéz-
te minta a fi nom anyagú 
porcelánon oly törékeny 
harmónia, mely csodá-
vá emeli a hétközna pi 
tárgyakat. Ilyen cso dák 
várják a látogatót a nagy 
múltú Zsolnay Porcelán-
manufaktúra márkabolt-
jában, ahol Hollóházi 
porcelán termékek közt 
is válogathatunk. A por-
celán készletek mellet 
eozinvázák és kristályok 
is bővítik a választékot, 
s egy pirogránit kályhát 
is megcsodálhatunk…
• The showroom of 
high quality Zsolnay and 
Hollóházi porcelain and 
eosin articles.

Kültéri bútorok
Outdoor furniture

Code
(Bejegyzés: 13. old.)

Europa Design    
(Bejegyzés: 46. old.)

Roomba Home 
Culture 
(Bejegyzés: 19. old.)

Stella Ceramia
(Bejegyzés: 31. old.)

Tectona Grandis
1021 Bp.,
Hűvösvölgyi út 181.,
tel.: 392-7985
Max City,
tel.: (+36-23) 500-575
• A Tectona Grandis a 
kültér bebútorozásában 
és a kerti élet örömeinek 
kiteljesítésében nyújt 
segítséget a kertbará-
toknak. Több mint 20 
világcég 1000-nél is 
több, a legkülönfélébb 
anyagokból és stílusban 
(teakfa, fém, alumínium, 
fonott) készült kerti 
bútora és kiegészítője 
közül válogathatunk. 
• More that 1000 types 
of garden furniture and 
other articles made of a 
large scale of raw ma-
terials and styles (teak 
tree, metal, aluminium, 
wicker).

Kézművesek
Craftsman

Babaház 
(Bejegyzés: 55. old.)

Darvas Képkeret
(Bejegyzés: 39. old.)

Fém-
Művészeti Kft. 
1066 Budapest, 
Dessewffy utca 47.,
tel.: (+36-30) 526-2932
• A fények játéka által 
válik környeze tünk 
gyönyörűvé. A Fém-
Művészeti Kft-ben 1970 
óta elégítjük ki ezt az 

igényt. A régi világí-
tótestek restaurálása, 
javítása, rekonstruálása 
révén szerzett szakmai 
tapasztalatot felhasznál-
va saját tervezésű ter-
mékcsaládokat hoztunk 
létre a szecesszió, art 
deco, bauhaus stílusok-
ban. Gyártásukat és a 
javításokat manufak-
turális keretek között 
végezzük. Munkáink: 
OTP székház, Gresham 
Palota, New York Kávé-
ház, MNB…
• Through their experi-
ence in restoration and 
repair of old illumina-
tors, they made up their 
own products in Seces-
sionist, Art Deco and 
Bauhaus styles. 

Horváth Sándor
kárpitos mester 
és múzeumi 
restaurátor 
1092 Bp., Ráday u. 8.,
tel.: 217-0581,
(+36-20) 353-1059
• Kárpitos mester, 
akinek a munkáit az 
Iparművészeti Múze-
umban, a Nagytétényi 
Kastélymúzeumban és 
a Sándor Palotában is 
megcsodálhatjuk. Mind-
ez garantálja a kiváló 
mestermunkát, mely 
nemcsak kárpitozásból 
áll, hanem a kárpitozan-
dó bútorok famunkála-
tainak professzionális 
elvégzéséből is. 
• The upholsterer’s 
works are exhibited in 
the Museum of Applied 
Arts, the Castle Muse-
um of Nagytétény and in 
the Sándor Palace. This 
guarantees the master’s 
work.

Katona Lajos
műbútorasztalos 
mester
1082 Bp., Baross u. 79.,
tel.: 210-2823
(+36-30) 343-9665
• Bútorfelújítás mester-
fokon! A Nagykörúthoz 
közel 1935 óta működik, 
egy ma már nemzetközi 
hírű restauráló műhely. 
Hagyományos techno-
lógiával és eljárásokkal 
magas színvonalon 
dolgoznak. Erre garan-
cia a mester, aki 2001-
ben lett „aranykoszorús 
restaurátor”.
• Restoring furniture 
by professionals! The 
internationally listed re-
storing workshop uses 
traditional technologies.

Képkeret Szalon 
Galéria
(Bejegyzés: 39. old.)

Képmalom
(Bejegyzés: 39. old.)

Lámpabúra
készítő
1068 Bp., Király u. 
98/b., tel.: 351-5111
• Egyéni elképzelés 
alapján is hozott, vagy 
a helyszínen választott 
anyagból; drótvázas, 
PVC, vagy belül mű-
anyag, kívül pamut; pa-
pír, selyem lámpabúrák 
készíttethetők, vagy 
kész darabok vásárol-
hatók.
• You can get any sort 
of lampshade made 
here of any material 
(wire frame, PVC, cot-
ton, paper or combined) 
or choose from the 
ready-made ones. 

Made By You 
1053 Bp.,
Királyi Pál utca 11.,
tel.: (+36-20) 597-0893
• Kisimulva, festéktől 
maszatos ujjakkal, 
egy saját magunk által 
készített tárgy boldog, 
leendő tulajdonosaként 
távozunk a Csináld 
magad mozgalom egyik 
alkotóműhelyéből. 
A Made by You egyetlen, 
magyarországi szék-
helyén minden belénk 
szorult kreativitást 
kiélhetünk, az általunk 
választott tárgyat egy 
szakavatott segítsé-
gével, olyan színnel, 
mintával festjük, olyan 
technikával bolondítjuk 
meg, amelyet csak elbír 
a fantáziánk. Aki még 
ennél is többet szeretne, 
látogasson el az üzlet 
egyik kiállítására vagy 
foglalkozására is!
• You can make up 
your own, unique ce-
ramic in the only do-it-
yourself workshop in 
Hungary. 

Manufakt
Design Work 
(Bejegyzés: 48. old.)

Művészi
Csillárkészítő 
1065 Bp.,
Nagymező u. 21.,
tel.: 312-3984
• Egy békebeli üzlet 
és műhely a Nagymező 
utcában, a Grünberger 
család tulajdonában. 
Antik és stílcsillárokat, 
falikarokat, asztali lám-
pákat újítanak fel, vagy 

www.madebyyou.hu FESS EGYEDI KERÁMIÁT!
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készítenek el újonnan. 
Faragnak, aranyoznak, 
munkálnak meg külön-
böző fémeket… Jó ide 
betérni, a szakértelem 
és a maradandóság 
hangulatát árasztják
itt a tárgyak és a falak.
• A shop and workshop 
recalling pre-war period 
products and renovates 
antique and period 
chandeliers, wall hang-
ers and desk lamps.

Nemes Tamás okl.
műtárgyrestaurátor 
1053 Bp.,
Veres Pálné u. 33.,
(Bejárat a Szarka utca 
felől)
tel.: 337-4979, 318-3979
• Festményrestaurálás 
mellett vállalunk dísz-
ráma javítást, szükség 
esetén antik és új kép-
keretek készítésével is 
foglalkozunk. 1980 óta 
működő műhelyünkben 
porcelán, kerámia, 
valamint egzotikus tár-
gyak – csont, márvány, 
gyöngyház, intarzia 
restaurálását is elvégez-
zük. Teljes gyűjtemények 
szakszerű karbantartása 
mellett fontosnak tart-
juk a csupán érzelmi 
szempontból jelentős 
tárgyak megmentését, 
ápolását is.
• Restoration of paint-
ings, frames (including 
old and new ones), 
ceramics, bone, marble, 
etc. – since 1980.

Pallux Lámpaernyő
1038 Bp., Iskola u. 11.,
tel.: 250-5052
• Klasszikus és modern 
lámpaernyőket készí-
tenek kiváló minőségű 
anyagokból (pl. marha-
hólyag, selyem, de ho-
zott anyagból is). Egyéni 
igények, manufakturális 
módszerek. Vállalják 
antik lámpatestek teljes 
felújítását is.
• Classic and modern 
lamp shades are made 
here of premium materi-
als, with old manufac-
turing methods.

Pap Lajos kőfaragó 
-  kőszobrász mű hely
2000 Szentendre,
Kőzúzó köz,
tel.: (+36-26) 313-846
• A kő: a természet 
játéka. Évezredek hát-
terében képződő, idők 
függvényében létező, 
önmagát formáló ke-
mény anyag, mely az 
elemi erők által képezi 
önmagát értékké. És 
Pap Lajos által. Műhe-
lyében lépcsők, kan-
dalló keretek, korlátok, 
külső homlokzati ele-
mek, burkolatok, kutak, 
asztalok, és megannyi 
más készül.
• Stone is the toy of 
the nature. Lajos Pap’s 
workshop produces 
stairs, fi re place frames, 

fences, coverings, 
wells and many more 
products.

Paszomány Műhely 
1063 Bp.,
Kmetty Gy. u. 14.,
tel.: 312-6790,
(+36-30) 931-7986
• Igazi békebeli mes-
terséget űz, békebeli 
környezetben Gulyásné 
Köves Judit, aki a pa-
szománykészítés min-
den csínját-bínját ismeri. 
Kis szövőműhelyében 
bojtok, függönyelkötők, 
bortnik, kárpitos és más 
zsinórok készülnek az 
igényeknek megfelelő 
színekben és méretek-
ben, kiváló minőségben.
• Traditional handicraft 
in traditional way in the 
trimming workshop. 
Here we manufacture 
fringes, tassels, curtain 
strings.

Philipovszky István 
műbútorasztalos
és kárpitos
1027 Bp., Török u. 4., 
tel.: (+36-30) 900-1870
• Philipovszky István és 
műhelyének több évtize-
de kipróbált kézművesei 
értő műgonddal és 
pontos stílusismerettel 
újítanak fel régi, antik 
bútorokat, képkereteket, 
csillárokat, falikarokat 
stb. Fő profi ljuk ennek 
ellenére mégis ezek 
reprodukálása az erede-
ti technikával. Hiányzik a 
garnitúra egyik darabja, 
vagy nincs meg a fali-
kar párja, amit a tükör 
két oldalára helyezne, 
ha lenne? Forduljon 
Philipovszkyhoz!
• Mr. István Philipovs-
zky and his craftsmen 
are ready to renew an-
tique pieces of furniture, 
frames, chandeliers, 
lamp-brackets, etc. and 
make reproductions us-
ing original techniques. 

Pócs Műhely
1088 Bp.,
Bródy Sándor u. 6.,
tel.: 338-0194
• Hatalmas tűztér, 
pattogó szikrák, a kézi 
kalapálás jellegzetes 
hangjai. Egy kovácsmű-
helyben járunk a város 
szívében. Két mester 
évszázados techniká-
val, kézi kovácsolással 
klasszikus, vagy mo-
dern terek, épületek 
formavilágához illesz-
kedő remekeket (kapuk, 
rácsok, kerítések stb.), 
dí szítőelemeket, beren-
dezési tárgyakat (kar-
nis, konzol, asztal stb.) 
kovácsol. Csodás for-
mák születnek a tűzben. 
Unokáink is látni fogják.
• A former smith shop 
in the heart of the city. 
Two masters prepare 
handmade masterpiec-
es of modern or classic 
style.

Restauráma Bt.
1027 Bp.,
Frankel Leó u. 3.,
tel.: 320-9498,
restaurama@hotmail.hu
• Antik tárgyak, kép-
keretek restaurálása, 
aranyozása, képek 
bekeretezése a Margit 
körút közelében. Abban 
az esetben, ha profesz-
szionális munkára van 
szüksége, ezt az üzletet 
kell felkeresnie. A hely-
színen kap garanciát a 
mesterektől a megren-
delő a tökéletes és szép 
kivitelezésre. 
• Antique picture frame 
restoring and gold 
plating specialist. I also 
frame pictures.

Sefcsik   
Kerámiaműhely 
1181 Bp.,
Városház u. 13.,
tel.: 291 6043,
(+36-20) 945-8117,
(+36-70) 210 -3912
• A manufaktúra 1989 
óta készít fagyálló, 
samott alapú kerámi-
ákat. A kézzel történő 
megformálás, mintázás, 
díszítés után az anyagot 
helyben, 1200°C-on 
égetik ki. Fagyálló külté-
ri, beltéri, dísz-, épület- 
és funkcionális 
kerámiák, kerti virág-
tartó edények, amfo rák 
ke rülnek ki a műhelyből. 
Rusztikusság, ellen-
állóság és egyediség 
jellemzi a Sefcsik-
kerámiákat. Egyedi 
igények tervek alapján 
művészi kivitelezés.
• Frost proof in- and 
outdoor ceramics, 
garden pots and 
amphora are made in 
this manufacture.

Sprok Antal
bútorszobrász
1028 Bp., Kő u. 14.,
tel.: 391-6023
(+36-20) 377-7155
• Izgalmas alkotások 
Sprok Antal szobrai. 
Bútorszobrok? Szobor-
bútor? Nagyon újak, 
igényesek és egyediek. 
Funkció és esztétika: 
kéz a kézben. Ezek a 
mívesen megmunkált 
fatárgyak (puszpáng, 
meggy, cseresznye, 
cocobolo, afrikai dió, 
vadkörte s még meg-
annyi fajta alapanyag) 
kentaurtermészetűek, 
hiszen a „szoborság” és 
a „bútorság” arányosan 
őrződik meg bennük. 
• Antal Sprok’s exciting 
statues are pieces of 
art: furniture statues or 
statue furniture. They 
are very exclusive and 
unique. He works with 
a lot of wood: cherry, 
cocobolo, African nut, 
wild pear…   
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Stadler
Üvegcsiszoló és 
Gravírozó Műhely
1027 Bp.,
Bem József u. 9.,
tel.: 316-5257,
• A Stadler családban 
e mesterség apáról fi úra 
száll, immáron 250 éve. 
Mesterien, hagyomá-
nyos eljárásokkal és 
szerszámokkal javítják, 
pótolják antik tárgyak 
hiányzó részeit, graví-
roznak, homokfúnak, 
porcelán- és kerámiaja-
vítással is foglalkoznak.
• Glass-grinding and 
graving traditional tech-
nologies and tools.

Tokaji Képkeret  
(Bejegyzés: 39. old.)

Vaja Porcelán
Restaurátor
Műhely
1053 Bp.,
Veress Pálné u. 19.,
tel.: 318-9427
• Vaja László műhe-
lyében új életre kel tik 
sé rült porcelán, fa jansz, 
vagy kerámia tárgya-
inkat. Nem kell búsan 
a szemétbe hajítani a 
nagymamától örökölt 
Herendinket, ha vélet-
lenül eltörtük.  A törést, 
hiánypótlást és az 
esetleges festék/festés-
hiányt is profi  módon 
javítják.
• Your damaged porce-
lain, faience or ceramic 
objects are renewed 
in the workshop of Mr. 
László Vaja. They are 
ready to mend break, 
defi ciency and lack of 
paint. 

Végállomás Galéria
(Bejegyzés: 39. old.)

Wellness

 
Baltex   
(Bejegyzés: 28. old.)

Finnrelax-
Technogym 
1037 Bp.,
Szépvölgyi út 63/a.,
tel.: 250-4176
• Ha törődünk tes-
tünkkel, az lelkünkre is 
jótékony hatással van. 
A Finnrelax wellness-
stúdiójában a legjobb 
minőségű Technogym 
fi tneszgépek, Physio-
therm infrakabinok, 
masszázsmedencék 
és szaunák várják az 
aktív és passzív pihenés 
kedvelőit. Különleges-
ségeik többek között az 
illatos olajok, jótékony 
hatású szauna-mézfaj-
ták, valamint a száraz 
masszírozáshoz kiváló 
fi nn Jokipiin természe-
tes lenvászonból készült 
textiláruk.
• The best fi tness 

Techogym machines, 
Physiotherm infra cabi-
nets, massage pools 
and saunas are avail-
able for the ones having 
the need to treat their 
body.

Hollandimpex
Bemutatóterem 
1181 Bp., Üllői út 505.,
tel.: 291-0009
• Szívd magadba a 
nyugalom illatát, ké-
nyeztesd molekuláid 
napfényfürdővel, ússz 
a relaxáció tengerében, 
tehát érezd jól magad!  
Álló, esetleg fekvő 
szoláriumot, kozme-
tikumokat szeretnél 
vásárolni, bemutató-
termünkben? Mindezt 
fényárban úszva teheted 
meg, miközben készsé-
ges kiszolgálásunk kísér 
végig utadon. Hatalmas 
parkolónkra bátran  rá-
bízhatod féltett autódat, 
hisz legalább annyira 
vigyázunk majd rá, mint-
ha a sajátunk lenne.
• If you need solarium 
and beauty products, 
the best place is our 
show room. You will be 
treated well.

Infra World
Max City,
tel.: (+36-23) 428-914,
(+36-70) 310-3534
• Legjobb minőségű 
luxusszaunák magyar 
gyártótól. Egyedi, kom-
binált, luxusszaunák, 
infra kabinok, himalájai 
só-kabinok, só-szobák 
és só-óvodák specia-
listája. 2 év teljes körű 
garanciával, beszere-
léssel, beüzemeléssel. 
Engedjen az egészsége 
érdekében is a csábí-
tásnak!

• The highest quality 
luxury saunas by Hun-
garian manufacturers. 
Individual and com-
bined saunas, cubicles, 
salt cubicles and rooms, 
etc.

Max City Bk.
(Bejegyzés: 17. old.)

Panasonic
masszázsfotel
bemutatóterem 
1085 Bp., Stáhly u. 5., 
tel.: (+36-70) 584-2343
• A brand a 
masszírozófotelek 
Ferrarija. 1969-ben a 
Panasonic volt a világon 
az első masszírozófotel-
előállító. Ma, 40-évvel 
később termékei több 
mint ezer (!) masszázs-
technika kombinációt 
kínálnak fel testünk 
minden egyes por-
cikájának. A márka 
mindegyik típusának 
műszaki színvonala és 
esztétikuma egyedülálló. 
Az üzletben a különféle 
mintadarabok mellett 
megtalálható a Yasumi 
programozható relaxáci-
ós fotel is.
• Exclusive distributor 
of best quality massage 
chairs in Hungary.

Pool & Wellness 
City
2040 Budaörs,
Keleti u. 7.
tel.: (+36-23) 801-014
• Az osztrák cég, mely 
35 éve medencék és 
különféle wellness 
termékek forgalmazásá-
ban jártas, megbízható 
és precíz minőséget 
garantálva Magyaror-
szágon is megtalálható 
már. 700m2-en ex kluzív 
körülmények között 

Sefcsik-KerámiaSefcsik-Kerámia
MINDEN, AMIT KERÁMIÁBÓL EL TUD KÉPZELNI...MINDEN, AMIT KERÁMIÁBÓL EL TUD KÉPZELNI...

1181 Bp., Városház u. 13.
tel.: (06-20) 945-8117 • www.sefcsik-keramia.hu
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lehet a kiváló minőségű 
Poolcity termékeket 
nemcsak szemrevéte-
lezni, de akár kipróbálni 
is. Több féle csúcs-
minőségű medencét, 
szaunát, infrakabint, 
Luxus- és Leisure masz-
százsmedencéket és 
vízágyakat, 10-30 éves 
garanciával, vásárolha-
tunk itt.
• Highest quality sau-
nas, pools, massage-
pools and  waterbeds 
exposed  in 700 sqm 
showroom, 10-30 years 
warranty.

SPA Víztisztító 
Csaptelepek
és Zuhanyfejek 
(Bejegyzés: 29. old.)

Vízágy Centrum   
(Bejegyzés: 20. old.)

Lakberendezők,
belsőépítészek

Interior decorator

 
Andart 
Lakberendező
Stúdió
tel.: (+36-30) 952-1042,
e-mail: andart@externet.hu
• Segítünk megálmodni 
otthonát! Vállaljuk belső 
terek kialakításának 
tervezését a rusztikustól 
a modernig. Mindezt 
építész-belsőépítész-
lakberendező szakem-
ber-gárda bevonásával, 
igény szerint refe-
renciával rendelkező 
kivitelezőket ajánlva. 
„Hogy a végeredményre 
mindannyian büszkék 
lehessünk!”
• A team of architects 
and interior designers 
are ready to plan your 
home whether you de-
sire something modern 
or rustic.

Andrea-Design
Lakberendezés 
e-mail:
design@artslabor.com,
tel.: (+36-70) 362-2658, 
(+36-70) 383-7370
• Szakos Andrea és 
Kele István tervezőpáros 
jellemzői a művészi 
kifi nomultság, biz-
tos stílusérzék és 
sokoldalúság. Bármely 
stílusban szeretné 
berendezni otthonát, 
bennük megtalálja a 
segítséget. Odaadással, 
hivatástudattal végzik 
a számukra hobbyt 
is jelentő munkát. 
Előszeretettel hagyják 
ott kezük nyomát az 
enteriőrökben, egyedi 
kiegészítők, festmények 
formájában. Számukra 
nincs kedvenc stílus, 
mindenben megtalálják 
az izgalmas, kihívást 
jelentő feladatot, legyen 
az városi garzon, vidéki 
családi ház, belvárosi 

kávézó vagy éppen egy 
kastély bálterme....
• Designers Andrea 
Szakos and István Kele 
offer artistic refi nement, 
reliable sense of style, 
extensiveness, be it 
an urban apartment, a 
family mansion, a down-
town cafe or a castle’s 
ballroom. 

Biás Kata Interior  
1011 Bp., Corvin tér 6.
tel.: (+36-30) 205-9898
• A Biás Kata Interior 
brand alatt készülő 
munkák sajátos tervezői 
megközelítés eredmé-
nyei, melynek elemei a 
következők: reciklálás (a 
már korábban használt 
tárgyi elemek felújítása 
és újrahasznosítása); 
eklektikus látásmód (a 
különböző stílusjegyek 
egységes és harmo-
nikus rendbe állítása); 
interaktivitás és közös 
munka annak érdeké-
ben, hogy a megren-
delők elsajátíthassák a 
saját tér alakításához 
szükséges készségeket. 
Mindezt költséghaté-
kony szemléletmóddal 
ötvözöm.
• Fresh solutions and 
new ways in Hungarian 
interior design based on 
recycling of used items, 
eclectical approach, 
involvement of clients 
into execution in order 
to develop skills needed 
to shaping personal 
space and cost effective 
angle.   

BoglarkaVera
Design Studio 
1056 Bp., Cukor u. 1., 
tel.: (+36-20) 911-5262
• A BoglarkaVera 
stúdió legfőbb tevé-
kenysége, különböző 
lakberendezési pro-
jektek lebonyolítása, 
saját tervezésű bútorok, 
lakás-kiegészítők forgal-
mazása.  A stúdióban, 
ami egyben üzletként 
is funkcionál, helyet 
kapnak a régi, antik 
bútorok is, persze újra-
értelmezett, átszínezett, 
átöltöztetett formában. 
A BoglarkaVera egyfajta 
eklektikus, romantikus, 
‚modern art’ vonalat 
képvisel.
• The main profi le of 
BoglarkaVera Design 
Studio is handling dif-
ferent interior projects, 
designing furniture and 
home decor accesso-
ries. In the studio - that 
is functioning also as 
a store - you can fi nd 
a couple of vintage 
furniture that of course 
got some ‘facelift’ of 
modern colors, uphol-
stery or function. It is 
the perfect place to fi nd 
home decor items with 
eclectic, romantic and 
feminine style.

Desidea Studio
Lakberendezés 
Max City 2. em. 208. 
tel.: (06-23) 909-215, 
(06-20) 318-8975
• A stúdió küldetés e 
immár 15 éve, hogy 
élettereket alkosson, 
melyek személyre 
szabottak, így a lehető 
legtökéletesebben 
kiszolgálják használóju-
kat. Hitvallásuk szerint 
minden teret rendszer-
ként kell felfogni, mely-
ben a használó igényei 
a különböző funkcíókkal 
és a berendezési tár-
gyakkal egy egységes 
egészet  alkotnak.
• According to their 
confession, spaces are 
complete systems of 
customer needs, func-
tionality, furniture and 
decoration.

Dr. Németh Gábor - 
Szentgyörgyi Ágota
tel.: (+36-20) 941-1416,
(+36-30) 263-0262,
• Észak-Amerika és 
Mexikó multi-kultúrájú 
hatásokkal átszőtt han-
gulata gyakran jelenik 
meg munkáikban, ám 
terveznek modern, 
minimál, retro, ill. afrikai 
és ázsiai hangulatú en-
teriőröket is. Tapasztalt 
lakberendezők, a LOSZ 
aktív tagjai. Dr. Németh 
Gábor a szövetség 
elnökségének tagja, a 
LOSZ web-csoportjának 
vezetője.  2006-ban az 
Év Lakberendezője pá-
lyázaton I. helyezést ért 
el, és azóta is számos 
díjat nyertek. Lakások, 
üzlethelységek, vagy 
kiállítási installációk 
szakavatott tervezői.
• His style infl uenced 
by North America is 
often featured in his 
works, however, he is 
ready to design minimal, 
retro, African or Asian 
interiors, as well. 

Europa Design    
1022 Bp., Bimbó út 37., 
tel.: 274-0001
• A 15 éves  Europa 
Design csapata várja 
mindazon tervezők és 
nyitott gondolkodású 
megrendelők jelent-
kezését, akik számára  
fontos szempont a  
fotorealisztikus lát-
ványtervvel támogatott 
tervező szolgáltatás és 
közel áll a szívükhöz   az  
5-12 éves garanciával 
rendelkező   közületi 
használatra is tesztelt 
design  klasszikusok 
világa: Your Home,Your 
Offi ce!
• Planning service 
supported with compu-
ter aided photorealistic 
visualisation, with 5-12 
years guarantee. The 
service is available for 
public usage as well. 
Your Home, Your Offi ce.
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www.designguide.hu

Felvinci Home 
Decor Tervezők
tel.: (+36-70) 332-5449
• Három lakberendező 
a tanácsadástól a szá-
mítógépes tervezésen át 
a kivitelezésig minden 
stílusban: a moderntől a 
keletiesen át a klasszi-
kusig áll megrendelőik 
rendelkezésére. Kipró-
bált kivitelezői gárdával 
dolgoznak, igény esetén 
referenciával rendelkező 
szakembereket is tud-
nak ajánlani, a függö-
nyözés a specialitásuk, 
a kerttervezés nyomán 
pedig teljessé válik az 
otthon. Részmunkákat 
is vállalnak.
• Three designers are 
available for advisig, 
computer aided design-
ing and carrying out 
the projects concerning 
furnishing your home.

FlatArt
1135 Bp., Csata u. 17., 
tel.: (+36-20) 480-5312, 
(+36-20) 480-5566,
(+36-20) 480-3817 
• A cég lakberende-
zési és belsőépítészeti 
tervezéssel és kivite-
lezéssel foglalkozik. 
Tevékenységünk kiterjed 
a lakásdekorációra, 
stylingra, és egy egyedi 
szolgáltatásra, a lakás-
vásárlási tanácsadásra 
is. Referenciáink a 
lakástól az üzlethelyi-
ségig, a klasszikustól 
a modernig, minden 
stílusban megtekinthe-
tők honlapunkon. Állunk 
magánszemélyek és 
cégek rendelkezésére. 
• Planning and per-
forming to furnish your 
home and make inte-
rior design; styling and 
home purchase advisory 
activities.

Fullár András 
tel.: (+36-30) 476- 8456
andras@fullar.hu
• [ maximal input >
> minimal output ] E pár 
szóval tudnám össze-
foglalni  tervezési alap-
elvem, akár házat, akár 
bútort tervezek. 
Célom a tökéletes 
összhang, harmónia 
megteremtése a lehető 
legkevesebb eszközzel, 
időtálló innovatív meg-
oldások megalkotása, 
maximális funkcionali-
tás, minimális formálás 
mellett.  
A szellemi produktum 
életre keltésében, a 
tökéletes minőség eléré-
sében, magasan képzett 
munkaerő és naprakész 
technikai háttér vannak 
a segítségemre, a kivite-
lezés bármely területén.
• My goal is to reach a 
perfect harmony using 
the least tools and de-
vices, using lasting and 
innovative solutions, 

with maximal function-
ality and professional 
construction.

Geppetto 
1137 Bp.,
Katona J. u. 15.,
tel.: 270-0107
• A belsőépítészet
hazai fellegvára egysze-
rű, funkcionális, modern 
és esztétikus tárgyakat 
kínál. Az egyedi ter-
vezésű bútoroknak, 
innovatív ötleteiknek 
köszönhetően a lon-
doni designkiállításra 
is meghívást kaptak. A 
bútor – és tárgytervezés 
mellett belsőépítészeti 
tervezéssel, és lakbe-
rendezési tanácsadással 
is foglalkoznak.  Saját 
műhelyhátterével a 
Geppetto Studio vállalja 
sajáttervezésű bútorai-
nak magas minőségű 
kivitelezését.
• The kingdom of 
interior designing offers 
you simple, practicable, 
modern and pleasing 
articles.

Istvándi Beáta
lakberendező
1060 Bp., Király u 16., 
tel.: (+36-30) 520-7002  
www.lakbea.hu
• Istvándi Beáta lakbe-
rendező 1997 óta tervez 
családi házakat, lakáso-
kat, éttermeket és irodá-
kat. Látványtervezéssel, 
méretezett és kiviteli 
rajzokkal  nyújt komplett 
szolgáltatást.
Az Art&Deco stúdióban 
textilek, tapéták, búto-
rok és kiegészítők szé-
les választékával nyújt 
teljes körű szolgáltatást 
megrendelőinek.
• Istvándi Beáta inte-
rior designer offering 
full range services and 
goods  in her Art&Deco 
studio. Textile, furniture, 
wall coverings and ac-
cessories. 

K4 Design
Kate Endresz-
Roberts 
tel.: (+36-30) 975-5318
e-mail: kate@k4design.eu
• 2000 óta képviseljük 
Magyarországon a 
modern angol enteriőrt 
és stílust. Elsősorban 
lakások, magánházak, 
irodák és követségek 
belső tervezésével, 
teljes megvalósításával 
foglalkozunk. 2007 óta 
saját tervezésű, egyéni 
koncepció alapján 
elkészített bútorkollek-
ciónkkal büszkélkedhe-
tünk, ezeket az enteriőr 
minden részében alkal-
mazhatjuk. 
Házából otthont terem-
tünk.
• Based in Hungary 
since 2000 we represent 
modern British interior 
design, combined with 

classical taste and style. 
We specialize in  private 
homes, showhomes, 
offi ces and Embassys’ 
design and renova-
tion, from the design 
concept, full renovation, 
decoration and eve-
rything that is needed 
from A to Z. Since 
2007 we have our own 
custom designed fur-
niture collection, which 
includes bedroom, 
livingroom and childrens 
furniture.
We help make a house 
a home.

Koronczay Noémi
Lakberendező 
1026 Bp.,
Hűvösvölgyi út 1.,
Lingel Bútor 
bemutatóterem,
tel.: (+36-20) 330-4503
• Varázslatos búto rok, 
esztétikum, színek és 
formák harmóniája a 
belső terekben - eze ket 
tartom fontosnak az 
igényes lakások, házak, 
irodák, üzletek, vendég-
látóhelyek berendezésé-
nél. Munkáimat a ter-
vezéstől a kivitelezé sig 
végigviszem a klasszi-
kustól a modern stílusig. 
Bejáratott kivitelezői 
háttérrel rendelkezem. 
Járatos vagyok az antik 
bútorok és szőnyegek 
felértékelésében és 
igény szerinti enteriőrbe 
való elhelyezésében.
• Fascinating furniture, 
colours and shapes – all 
you need for furnish-
ing a fl at, an offi ce or a 
shop. From planning to 
construction. 

La Tenda Home
lakberendezés
Bemutatóterem: 
1033 Bp.,
Szentendrei út 89-95., 
tel.: 240-6990,
(+36-30) 376-0577
(+36-30) 376-0570
Nyitva tartás: 
H-P.: 1000-1800

Szo.: 1000-1600 
• 3D enteriőrtervezés. 
Komplex, professzioná-
lis szolgáltatást nyújtunk 
ügyfeleinknek a látvány-
tervezés és a belsőépí-
tészet, lakberendezés 
terén. Az építészeti 
tervek megismerésével 
a minden részletre kiter-
jedő beszélgetések és 
igények felmérése után 
készítjük el a belső tér 
hangulatát megragadó 
részletes látványterveit. 
A fotórealisztikus képek 
tökéletes segítséget 
nyújtanak a bútorok, 
lámpák, textilek és 
dekorációk kiválasztá-
sánál.
• 3D space planning, 
interior design and 
home planning.
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Lux Anna –
Lakberendező
tel.: (+36-30) 999-3194,
• Extravagáns, egyedi, 
és testre szabott lakbe-
rendezési tanácsokkal 
szolgál bárki számára 
egy-egy helyiség tökéle-
tes hangulatának kiala-
kításához, a gardrób-, 
és konyhaszekrények 
megtervezéséhez, 
vagy akár a teljes lakás 
berendezéséhez. Színes 
látványtervekkel, falné-
zetekkel  könnyebben 
elképzelhetővé vará-
zsolja álmai otthonát, 
és még a felújítással, 
átalakítással, kivitele-
zéssel járó temérdek 
problémán is könnyít jó 
szakemberek ajánlásá-
val, és szükség esetén 
munkájuk felügyeletével, 
irányításával.
• Extravagant, 
unique personal home 
furnishing advisory 
is available for you to 
design your wardrobes 
and kitchen cupboards 
or all your home.

Manufakt
Design Work 
1025 Bp.,
Szépvölgyi út 2/a,
tel.: (+36-20) 779-1231
• Új színfolt belsőépí-
tészeti centrumaink 
palettáján: a Deco 
Home Studio, a New 
Age Interior és a Tallér 
Furniture fúziójából 
alakult a MANUFAKT 
design work, amely egy 
komplex vállalkozás, 
hiszen bútor manufak-
túra, kreatív stúdió és 
showroom is egyben. A 
megrendelő egy helyen 
tudja a gondolatait 
tervekbe öntetni, az 
egyéni elképzeléseit-le-
gyen az egyedi méretű, 
különleges felületű 
bútor, konyhabútor, 
kárpitos munka- legyár-
tatni; válogathat innen 
tapétát, függöny- és 
dekoranyagot, lámpát, 
parkettát, konyhai 
gépeket. Mindent egy 
helyről: különlegeset, 
kényelmesen!
• The Manufakt De-
sign Work is an interior 
design studio, furniture 
manufacturer, and 
showroom at one place. 

Medveczky & 
Gothárd
Belsőépítész
tervezőiroda  
1024 Bp.,
Keleti Károly u. 15/c.,
tel.: 316-6829
• Tapasztalt terve-
zők a kortárs forma 
és környezettervezés 
következetes képviselői. 
Saját mintával rendel-
keznek a szokványos, 
közhelyes és szoros 
költségvetésű projektek 
átértelmezésére és új 

érték létrehozására. 
Kedvelt eszközeik az 
emocionális szín-, 
és felületgazdagság, 
avagy éppen puritán 
plaszticitás, a dinamikus 
vonalvezetésű akcentus 
és az alig észrevehető 
kiegyensúlyozott nüánsz 
kifi nomultsága.
• Creating 
sophisticated ambience 
for open minded new 
style customers, by use 
colours and plasticity 
, groovy surfaces of 
walls and ceiiling we 
made our own pattern 
for public spaces 
architecture.

Müller Mónika
Lakberendező 
1061 Bp.,
Paulay Ede u. 55., 
Loffi ce irodaház II. em., 
tel.: 413-0846,
(+36-20) 342-5111
• Müller Mónika 1998 
óta dolgozik enteriőr-
tervezőként. Mára már 
több mint 150 lakás, 
családi ház, étterem, 
kávézó és iroda tervezé-
se áll mögötte. Munkái 
során mindig szem előtt 
tartja a tér személyre 
szabását, stílusára 
jellemző a funkciona-
litás és az érzékiség, 
a letisztult formák és 
különleges anyagok 
használata.
• Mónika Müller’s 
designs are featured by 
practicality and sen-
suality, lear forms and 
exclusive materials.

Nidus Design
1029 Bp.,
Máriaremetei út 93.,
tel.: 331-0025,
(+36-30) 951-4676
• A klasszikus tárgykul-
túra kedvelői kaphatnak 
itt teljes körű kiszol-
gálást: a klasszicista, 
rokokó, empír stílustól 
kezdve az art deco-n 
keresztül a modern 
stílus bútor és tárgyi 
világából választha-
tunk. Itt a klasszikus és 
modern design, régi, 
új készítésű bútorok 
és egyedileg tervezett 
darabok egymással 
összhangban élnek. 
Minden megtalálható, 
ami egy olyan enteriőr 
kialakításához kell, ahol 
egy angol vidéki kúria, 
egy francia kastély 
világában, vagy egy 
valóban art deco polgári 
otthonban érezhetjük 
magunkat. A válogatás-
hoz és berendezkedés-
hez komplex terveket, 
gyakorlatias ötleteket, 
a megvalósításhoz 
személyes segítséget 
kaphatnak.
• Nidus Design by 
Mária Csecsődi has 
been working in inte-
rior design, primarily in 

Classic style, for two 
decades, with all the 
knowledge and human-
ity of this period, and a 
group of experts.

PINXIT Design
Stúdió
1136 Bp.,
Hollán Ernő u. 9.,
tel.: (+36-70) 616-9772,
e-mail: pinxit@pinxit.hu
• TERVEZZ VELÜNK! 
*Pinx’it {Latin, a pingere 
(festeni) E/3 sz. múlt 
idejű, kijelentő módú 
alakja.} A művész 
kézjegye. Referenciá-
ink között találhatóak 
magánlakások, üzletek, 
vendéglátóhelyek, 
irodák, kiállítások, de a 
komplex tervezés mel-
lett a tevékenységünk 
kiterjed a lakberende-
zési és lakásvásárlási 
tanácsadásra és a 
stylingra is. 
• Our references in-
clude private homes, 
shops and restaurants, 
offi ces and exhibition 
halls. We carry out any 
type of interior design 
project from initial plan-
ning, home styling and 
advising, to fi nal imple-
mentation. 

Simoncsics 
Interiors
tel.: (+36-70) 776-4750
e-mail:
andras@simoncsics.hu
• Nem feltétlenül a 
trendek követése a 
célom, sokkal inkább a 
komplex gondolkozás-
ból, minőségi alkotói 
munkából születő, jól 
(be)lakható terek kiala-
kítása. Mivel többnyire 
kerülöm a szokványos 
megoldásokat, nagy 
tapasztalatra tettem 
szert az egyedi bútorok 
tervezésében, gyártá-
sában, és a különleges 
anyagok használatában. 
Inspirál, ha különféle 
felhasználási területeken 
dolgozhatok, legyen szó 
magán, vagy üzleti célú 
ingatlanról. Profi zmus, 
közvetlenség, bizalom. 
E három tényező alap-
pillére minden mun-
kámnak. Ezt bizonyítják 
referenciáim és az 
ügyfeleimmel kialakított 
jó viszonyom. 
• András Simoncsics 
undertakes interior de-
sign projects with per-
sonal attention to create 
unique and creative 
spaces,  while maintain-
ing a balance between 
functionality and non-
conform aesthetics. 
He is experienced in 
custom built-ins, and 
quality furnishing crafts-
manship using innova-
tive materials. 
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Studio Trend
Lakberendezés
tel.: (+36-30) 437-6455
e-mail:
studiotrend@studiotrend.hu
• Merjen különleges 
lenni! Legyen környeze-
te otthonos és meghitt, 
kényelmes luxus, egye-
di, személyre szabott, 
amilyen senki másnak 
nincs - ehhez nyújt se-
gítséget a Studio Trend 
Lakberendezés. Vállalják 
lakások, irodák, ven-
déglátóhelyek komplett, 
személyre szóló megter-
vezését és kialakítását, 
3D látványtervezést, 
lakásvilágítás szakta-
nácsadást - harmóni-
ában a természettel. 
Különleges ajánlatuk: 
Shabby Chic kisbútorok. 
Tervező: Ferenczi Éva 
enteriőrtervező, lakásvi-
lágítás szaktanácsadó, 
LOSZ társelnök, az ‚Év 
Lakberendezője – 2011’ 
szakmai különdíjas 
csapatának tagja.
• Studio Trend Design 
undertakes homes, 
offi ces, restaurants 
complete, personalized 
planning and design, 
3D visualization, home 
lighting advice - in har-
mony with nature.

Sütő Kata – Sütő 
László Interiors
1021 Bp.,
Ötvös János u. 1/b.,
tel.: (+36-30) 237-2651
• Belsőépítésze ti ter-
vezés, project manage-
ment, design services. 
Célunk olyan irányvo-
nalakat  lefektetni, ami 
kortalan, független az 
aktuális divat trendektől, 
időtálló, igényes, de 
mértéktartó anyaghasz-
nálat, vissza fogott stí-
lusjegyek és a hightech 
korszerű technológiák 
alkalmazása egyaránt 
jellemez. A tervezés 
során alapelvnek tekint-
jük: az adott funkciót a 
meglévő térben nagy-
vonalúan és időtállóan 
elhelyezni.
• Interior design, 
project management, 
design services. We aim 
to lay down new trends 
of evergreen, demand-
ing but moderate usage 
of materials, temperate 
stylistic marks and high-
tech technologies at the 
same time.

TNT  
Manufacture Kft.
1016 Bp.,
Mészáros u. 60/A.,
tel.: (+36-30) 420-1801
• Cégünk divatüzletek 
belsőépítészeti tervezé-
sével és teljes körű ki-
vitelezésével foglalkozik 
nemcsak hazánkban, 
hanem Európa számos 
országában is. Legfőbb 
előnyünknek a Meg-
rendelőink igényeihez 

való maximális alkal-
mazkodást, valamint 
kiemelkedő minőségű 
építészeti és szakterve-
zéssel kezdődő minden-
re kiterjedő szolgáltatás 
nyújtását tartjuk. Cé-
günk minden üzlet-
nyitással kapcsolatos 
szegmensben partner 
úgy, mint bútorgyártás, 
világítástechnika, szá-
razépítészet, gépészet, 
villanyszerelés, klíma.
• We are a full service 
Architectural and Interi-
or Design atelier, focus-
ing on high end, custom 
design residential and 
fashion commercial 
projects. We pay atten-
tion to fi nest quality and 
meticulously detailed 
projects, Our work 
endeavors to exploit the 
creativity and passion of 
the fi nest craftsmen in 
all the building and fi n-
ish trades, implement-
ing projects that are 
truly uncompromising in 
detail and effortless for 
our clients.

Tari Kriszta 
InteriorANDdesigN    
tel.: (+36-30) 449-9922
gesa@kimono.hu
• „Az igazi szépséget 
csak az tudja meglátni, 
aki képes gondolatban 
kiegészíteni a befejezet-
lent.” (Okakura Kakudzó) 
Míg világunk önzés és 
durvaság sötétjében 
tapogatózik, inspiráltak 
és inspirálók találkozása 
fényt és melegséget 
teremt. Kék égen re-
pedést foltozni, térben 
űrt installálni, szépnek 
áldozni, a jó tanács 
izét egy csésze teában 
meglelni, ennyi az, mit 
körénk sző szó, gondo-
lat és látvány.  Modern 
és japán terek, kimonók, 
egyedi lámpák és ins-
tallációk tervezése és 
kivitelezése.
• Japanese inspired 
spaces and homes. 
Designing livable sim-
plicity, refi ning empti-
ness, creating openness 
to nature. Kimonos and 
individual lamps.

Zámborszky Éva
lakberendező
tel.: (+36-70) 451-7574, 
e-mail:
alternativ@zamborszkyeva.hu
• Teremtsük meg 
együtt új stílusú ott-
honát! Leleményes 
tervezői ötleteimmel, 
bejáratott kapcsolata-
immal, kvalifi kált kivite-
lezőimmel modern vagy 
klasszikus, rafi náltan 
egyedi lakókörnyezetet 
alkotunk Önnek. Házi-
mozi, wellness, intelli-
gens megoldások nívós 
forgalmazóktól lakásba, 
irodába, vendéglőbe, 
sérülteknek is. Látvány-
tervezés számítógéppel, 
kézzel.
• Imaginative furnishing 
design, good connec-
tion with qualifi ed tech-
nicians; mixed modern 
and classic elements 
can be pretty artful.

Antikvitás
Antiquity

 
Anna Antikvitás
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 18–20.,
tel.: 302-5461
• Tökéletes példája 
annak, hogy az apró 
családi vállalkozások 
is ugyanolyan kincse-
ket rejtenek, mint a 
nagyobb régiségke-
reskedések. Elbűvölő 
környezetben talál rá 
a vásárló a számára 
értékes holmikra. A 
legnagyobb választék 
régi textilneműből: 
szalvétákból, abroszok-
ból, törülközőkből stb. 
Hangulatos, ba rátságos 
és emberléptékű…
• The widest range of 
old textiles, napkins, 
tablecloths and towels.

Anni Domini
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 6.,
tel.: 311-1279
• Az Anni Domini
Ga léria címében és 
életében is változás 
történt. Az antik tárgyak 
mellett a kínálatban im-
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már megjelent a kortárs 
művészi üveg is. Bősé-
ges a kínálat a külön-
böző korok üvegeiből, 
porcelán, ezüst és kerá-
mia tárgyakból, valamint 
ízléses kisbútorokból is 
válogathatnak. A kínálat 
mellett azonban nem 
mehetünk el szó nélkül 
az üzlet tulajdonosának 
hozzáértő és segítőkész 
személyisé ge mellett 
sem. Aki ide betér, 
biztosan egy kellemes 
élménnyel lesz gaz-
dagabb. 
• Glassware of Roman 
to contemporary styles 
are presented in Anni 
Domini.

Anno Antikvitás
1052 Bp., Galamb u. 5., 
tel.: 267-4104
• Mintha egy régi 
polgári család ottho-
nába érkeztünk volna, 
ahol elegáns komódok, 
lámpák, mindennapi 
használati tárgyak, 
illetve ezüstnemű soka-
sága teszi a helyiséget 
nemcsak otthonossá, 
hanem elegánssá is. 
Az üzletet felkereső 
gyűjtőt, ajándékot 
keresőt vagy akár a 
pénzét befektetni kívánó 
vásárlót is ugyanolyan 
szakértő kezek fogják 
elkalauzolni az itt fellel-
hető tárgyak világában.
• You feel like in a 
Georgian home thanks 
to the elegant bureaus, 
lights, articles for per-
sonal use and silver 
wares.

Antik centrum
2000 Szentendre,
Dózsa Gy. út 10/a.,
tel.: (+36-26) 318-066
• Régi tárgyak „Paradi-
csoma” ez a hely.
3000 m2-en találni itt 
hatalmas választékban: 
díszlakatos munkákat 
(kerítés, kapu stb.) antik 
járólapokat, an tik építő-
anyagot, ker ti padokat, 
falikutat, ro man tikus 
kőfaragványokat, régi 
je gyes téglákat, bú -
torve re teket, de régi 
bútorokat, és egyéb 
műtárgyakat is. 
• Antique building 
materials.

Art-Deco
1055 Bp., Markó u. 6., 
tel.: (+36-30) 325-3035
• Egyedi lámpák, 
csillárok, tükrök készí-
tése, bútorok szakszerű 
restaurálása kézi politú-
ros módszerrel. 
• Preparing special 
lights, chandeliers, mir-
rors; restoring furniture.

Bardoni
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 12.,
tel.: 269-0090
• A Bardoni zömmel 
art deco, szecesz-

sziós, bauhaus, 
retrobútorokkal keres-
kedik. Ami különleges 
ebben a galériában, 
hogy tulajdonosa és 
munkatársai térrende-
zési és lakberendezési 
kérdések szakértői is 
egyben. Az Eurostyle 
lakberendezés elveit kö-
vetve a múlt bútorait a 
XXI. század emberének 
ízléséhez és értékvilágá-
hoz igazítják, létrehozva 
valami igazán izgalma-
sat, nem szokványosat, 
valami mait.
• Bardoni mainly sells 
art deco, secession-
ist, Bauhaus and retro 
furniture. The owners as 
well as the associates 
are specialists in the Eu-
rostyle landscaping and 
home furnishing, eager 
to help you furnish your 
home.

Belvedere Szalon,
Galéria és 
Aukciósház
1051 Bp.,
Szent István tér 12.,
tel.: 473-1400
• Galéria és aukciós 
ház egyben. Célja, 
hogy alkotóművészek, 
műgyűjtők, múzeumi 
szakemberek, kulturális 
vezetők, műkereskedők, 
érdeklődő turisták, mű-
kritikusok találkozóhelye 
legyen. A festmények és 
bútorok mellett a galéria 
foglalkozik szobrokkal, 
kerámiákkal, ezüstne-
művel és szőnyegekkel, 
valamint különleges 
egyházi tárgyakkal is. 
Szolgáltatásai között 
szerepel az értékbecs-
lés és a restaurálás is.
• Old paintings, furni-
ture, sculptures, ceram-
ics, silverware, carpets 
and special church 
articles.

Bujanovics Eduárd
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 18–20.,
tel.: 331-3982
• Egy gyerekkori álom 
megvalósulása ez a kis 
antikvitás a Falk Miksa 
utcában. A kis üzlet-
ben magas minőséget 
találunk. Bútorok, igé-
nyes néprajzi tárgyak, 
fi nom különleges órák: a 
barokktól az art decoig; 
fali-, álló- és asztali 
órák, működőképes 
állapotban, garanciával, 
nagy választékban, 
szakszerűen restaurálva. 
• Bujanovics Eduárd 
disposes of antique 
furniture, ethnographic 
articles and clocks of 
different styles from 
baroque to art deco.

Darius
régiségkereskedés 
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 24–26.,
tel.: 311-2603
• A negyvenéves szak-

mai múltra visszatekintő 
Dárius Régiségkereske-
dő Kft.-t műtárgygyűjtő 
családtagok alapították 
1989-ben. A budapesti 
galériában 200 m2-en 
XVIII–XIX. századi búto-
rok, valamint szőnyegek, 
iparművészeti tárgyak 
és XVIII–XX. századi 
festmények találhatóak.
• The 200 m2 gallery 
houses furniture, car-
pets and ornaments 
from the XV-XIX centu-
ries, as well as paint-
ings from the XVIII-XX 
centuries.

Eklektika Galéria 
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 18–20.,
tel.: 331-2343
• Az Eklektika Galériá-
ban megtalálható min-
den, ami az antik bú-
torral berendezett lakás 
nélkülözhetetlen kelléke: 
Herendi porcelán, Zsol-
nay kerámia, üveg- és 
ezüstalkotások, kisbú-
tor, szőnyeg. Emellett 
érdemes megtekinteni a 
galéria festménykínála-
tát, melynek nagy há-
nyada a XX. századi, és 
a kortárs alkotók műveit 
tartalmazza.
• Do you want a totally 
antique home? You will 
fi nd everything miss-
ing from your home in 
Eklektika Galéria.

Ernst Galéria
1056 Bp., Irányi u. 27.,
tel.: 266-4016
• Az Ernst Wastl és 
Eleni Korani tulajdonolta 
galéria főként a XIX–XX. 
századi magyar és 
külhoni impresszionista 
és modern festmény-, 
bútor- és műtárgy-
gyűjteménye révén 
vált ismertté. A már 
nemzetközi leg is ismert 
és elismert magyar 
művészek mellett fo-
lyamatosan kutatnak új 
tehetségek után is, teret 
és lehetőséget kínálva 
művészetük kibontakoz-
tatásához. Filmplakát-
gyűjteményük nemzet-
közi hírű.
• The gallery is primar-
ily known for the XIX-XX 
century Hungarian and 
foreign impressionist 
and modern painting, 
furniture and artefacts.

Forma Vivendi
(Bejegyzés: 14. old.)

Katona Antik
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 12.,
tel.: 302-3878
• Egy régiségbolt, ahol 
XVIII–XIX. szá za di an tik 
és XX. száza di búto-
rok várják a műér tő ket. 
Az üzletben találha tó 
bútorokat Katona La jos 
aranykoszorús bútor-
restaurátor restaurálta.
Különleges műtárgyak, 



M
Ű

T
Á

R
G

Y
 –

 A
R

T
E

F
A

C
T

S

51

www.designguide.hu

festmények, híres ter-
vezők, magas minőség, 
maximális hozzáértés.
Ahol a bensőséges han-
gulat és a magas szintű 
szakértelem kiegészítik 
egymást.
• Katona Antik is a 
prestigious antique 
shop selling special 
artefacts and paintings.

Kundra
Antikvitás 
(Bejegyzés: 42. old.)

Montparnasse  
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 10.
(bejárat a Markó utca 
felől),
tel.: (+36-30) 951-1251 
• Magyarország egyet-
len francia art deco bú-
torokra specializálódott 
galériájának tulajdonosa 
Szabó Be áta. Első 
kereskedését 15 éve 
Pá rizsban nyi totta meg, 
majd Budapesten is 
üzletet alapított. A búto-
rok visszafogottságá ban 
rejlő hűvös elegancia 
és bizsergető érzékiség 
jellemzi a fran cia art 
decot. Az ál tala kínált 
luxus berendezé si 
tárgyakat párizsi „lelő-
helyeiről” választja ki 
a tulajdonosnő, majd 
ma gyar restaurátorok 
varázsolják újjá.
• The only shop in 
Hungary selling high 
quality French Art Deco 
furniture.

Moró Antik
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 13.,
tel.: 311-0814
• Egy galéria, amely 
régi fegyverekre és 
keleti műtárgyakra spe-
cializálódott. Nem csak 
a gyűjtők találhatnak itt 
kincsekre. Ha férfi aknak 
keresünk nívós, értékál-
ló ajándékot, érdemes 
itt is körülnéznünk. 
Találhatunk régi távcsö-
vet, antik fegyvert, séta-
pálcát, régi ón söröskor-
sót, ezüst kupát…
• Our gallery is special-
ised in old weapons and 
Oriental works.

Müller és Társa
Lakásgaléria 
1055 Bp.,
Kossuth  L. tér 13-15.,
tel.: (+36-30) 201-3904,
• A Müller és Társa 
Lakásgaléria Müller 
Árpád, a fi atalon elhunyt 
festőművész emlékére 
jött létre. Célunk, hogy 
időről-időre a hatalmas 
életmű feldolgozásával 
kiállításokat rendez-
zünk, felidézve a kor-
társ magyar festészet 
egyik meghatározó 
alakját, felejthetetlen 
egyéniségét. Ehhez 
kapcsolódva kedvenc 
korszakaink tárgyaiból 
tematikus bemutató, 

mint pl. ARTDECO, 
BAUHAUS, MOSER 
üvegek, krokodil táskák, 
kisbútorok, melyek meg 
is vásárolhatók.  A ga-
léria előzetes telefonos 
bejelentkezés alapján 
látogatható.
• The Müller and part-
ner home gallery was 
founded for the mem-
ory of Árpád Müller, a 
painter who died early. 
Besides, you can fi nd 
ARTDECO, BAUHAUS 
objects and furniture, 
MOSER glasses and 
crocodile bags.

Nagyházi Galéria
(Bejegyzés: 53. old.)

Násfa
Antik Galéria 
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 22.
tel: 312-0264
• Színvonalas
szobrokkal, grafi kákkal, 
festményekkel, ezüstből 
készült műtárgyakkal 
és számos dísztárgy-
gyal várja az érdeklődő 
vevőket, gyűjtőket.
• High quality statues, 
graphics, paintings, 
silver antiques and other 
decorations.

Ómama Antik
1027 Bp.,
Frankel Leó u. 7.,
tel.: 315-0807
• Mi a közös a Napfény 
ízében és a Rokonok-
ban? A korhű öltözetek, 
amelyek közül nem 
egy darab ebből az 
üzletből került ki. Magas 
színvonalú műtárgyak, 
ruhák és ékszerek a XX. 
század elejétől egészen 
a hetvenes évekig: art 
deco, retrostílus és sok 
minden más. A bolt tár-
háza az emblematikus 
daraboknak, a legfi no-
mabb külföldi csipkétől 
a bakelit fényképtartóig, 
amelyek mosolyog-
tatóan utalnak egy 
adott időszakra, és a 
különleges munkáknak, 
amelyek meglepnek és 
gyönyörködtetnek.
• High quality antique 
artefacts, clothes and 
jewels from the begin-
ning of 20th century to 
the 70’s of art deco, 
retro and other styles.

Ómama bizsuja
1055 Bp.,
Szent István krt. 1.,
tel.: 312-6812
• Ha szeretné magát 
úgy érezni, mint a régi 
korok dívái, akkor jöjjön 
el ebbe a boltba, és 
vásároljon egy apró 
ékszert, kiegészítőt, 
csipkét vagy dísztár-
gyat. Lepje meg magát 
a felfedezés örömével, 
hisz ebben az üzletben 
biztosan lesz olyan 
tárgy, amiről úgy fogja 
érezni, hogy Ön találta 
meg először: bizsuk és 

öltözetek a XIX. század-
tól a hetvenes évekig, 
kitűnő minőségben, 
megfi zethető áron. 
• If you feel like going 
back in time, come to 
your shop and for sure 
you will fi nd jewels, ac-
cessories, embroidery 
or ornaments you need.

Pintér Antik
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 10.,
tel.: 311-3030
• Antik- és design-
bútorok, csillárok, 
festmények, ezüstök, 
porcelánok között bön-
gészhet Közép-Európa 
legnagyobb belvárosi 
régiségkereskedésében 
(közel 2000 m2-en). 
Vállalják a megvásárolt 
bútorok külföldre szál-
lításának bonyolítását, 
múzeumi, minisztériumi 
engedélyezésének 
beszerzését, bútorok 
szakszerű felújítását 
garanciával.
• Antique and design 
articles are sold in the 
biggest antique shop in 
Middle Europe.

Polgár Galéria
és Aukciósház
1052 Bp., Váci u.. 11/b.,
tel.: 267-4077
1053 Bp.,
Kossuth L. u. 3.,
tel.: 318-6954
• A Polgár Galéria és 
Aukciósház Magyaror-
szágon elsőként foglal-
kozott műkereskede-
lemmel és árverésekkel, 
s a mai napig megtar-
totta vezető szerepét a 
galériák között hatal-
mas, árverezésre alkal-
mas termeivel. Mintha 
a magyar műkincsek 
itt lennének felhalmoz-
va, gyönyörű bútorok, 
festmények, ékszerek 
között válogathatunk. 
Legutóbb, a több ezer 
darabos Zsolnay-aukci-
ójával hívta fel magára a 
fi gyelmet.
• As if  the Hungarian 
art treasures were piled 
up here, we can choose 
from among beauti-
ful pieces of furniture, 
paintings and jewels.

Pozsgai Antikvitás
1136 Bp.,
Balzac u. 50/a,
tel.: 239-6463
• Különleges élményt 
nyújtanak a kis üzlet 
apró régi tárgyai: 
az ólomkatonák és 
a régi vasúti modellek. 
Nemcsak gyűjtőknek 
érdemes idelátogatni, 
hanem annak is, aki 
gyerekének valami 
mást, művesebb játékot 
szeretne. Különben a 
felnőtteknek is szabad 
játszani! 
• Tin soldiers and old 
toy railways, not only for 
collectors! 
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Rocaille Antikvitás
és Galéria
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 22.,
tel.: 312-6883
• XIX–XX. századi 
festmények, porcelánok 
(körpecsétes, századfor-
dulós Zsolnay tárgyak), 
üvegek (Moser, Tiffany, 
Wartha Vince), bronz-
szobrok, ezüsttárgyak, 
órák és más dísztárgyak 
széles választékában 
gyönyörködhetünk, 
keresgélhetünk itt.
• Paintings, porcelains, 
glasses, bronze sculp-
tures, silver articles and 
clocks from the XIX-XX 
centuries.

Studio Agram
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 10.,
tel.: 428-0653,
428-0654
• Igazi kuriózumnak 
számít a főként múlt 
századi lakásbelsőkkel 
foglalkozó Studio
Agram. Az üzlet Bau-
haus, Jugendstil, art 
deco kisbútorok és 
lámpák világával várja a 
műkedvelő közönséget. 
Olyan neves tervezők 
alkotásaiból válogathat-
nak az érdeklődők, mint 
Josef Hoffman, Gustav 
Siegel, Otto Wagner,
Kaesz Gyula, vagy 
Kozma Lajos.
• Studio Agram is a real 
oddity, which mostly 
deals with the interior 
of fl ats from the last 
century.

Művészeti
és képgalériák

Art gallery

Belvedere Szalon, 
Galéria és 
Aukciósház
(Bejegyzés: 50. old.)

Budapest Galéria
1056 Bp.,
Szabad sajtó út 5.
tel.: 318-8097
• A főváros tulajdoná-
ban lévő galéria három 
kiállítóteremmel is 
rendelkezik. Az Erzsé-
bet híd tövében lévő 
főhelyszín és a Lajos 
utcai középkori épület a 
legjobb hazai és külföldi 
kortárs művészeknek 
ad otthont, időszako-
san változó kiállítások 
formájában, míg a 
Laktanya utcában lévő 
épületben a Varga Imre 
gyűjtemény tekinthető 
meg, ahol magával a 
művésszel is folyamato-
san találkozhatunk.   
• The best contem-
porary Hungarian and 
international artists get 
the chance to introduce 
their work here. We have 
temporary exhibitions.

Dovin Galéria 
1052 Bp., Galamb u. 6. 
tel.: (+36-1) 318-3673 
• Tájképek Minotti-
csillár alatt. A galéria 
fi  atal festők és szob-
rászok munkáinak ad 
ott hont. 
A művészkörbe tartoz-
nak Huszár And rea, 
Cseh Lili, Kovách Ger -
gő, Kotormán Nor bert, 
Duronelly Ba lázs, Péli 
Barna szobrászok, 
Öt vös Zoltán, Horváth 
Krisztián, Tolvaly Ernő 
és Baranyai Leven-
te festők. „Társunk az 
alak” címmel a Galéria a 
2009/2010-es évadban 
szobrászati sorozatot 
indított.
• Dovin Galery is the 
place for the master-
pieces of young painters 
and sculptors. Besides 
selling, we organise 
presentations on litera-
ture and architecture.

Erdész Galéria
& Design 
2000 Szentendre,
Bercsényi u.4.
tel.: (+36-26) 302-736,
• A háromszintes 
galéria alsó szintjén 
vezető magyar iparmű-
vészek mellett egyedül-
álló a választék külföldi 
designerek munkáiból. 
A galéria két felső 
szintjén képzőművészeti 
kiállításokat mutatunk 
be, például a mellékelt 
híres művet az Oltár-t, 
mely 9 példányban 
létezik a világ nagy 
múzeumaiban. Szerzője 
Keith Haring az amerikai 
Pop-art nagy alakja 
volt. Nevéhez fűződik 
a graffi ti „feltalálása”. 
Első műveit a New York-i 
metróban készítette. A 
galéria törekvése olyan 
tárgyak bemutatása, 
melyek egyediek és 
egyedülállóak.
• The gallery houses 
the works of top Hun-
garian craftsmen as well 
as foreign designers. We 
offer bags made in Ven-
ice, Milan, Spain and 
Sweden, clocks made in 
the Netherlands, glass 
jewels from Moreno 
and design jewels from 
Denmark. 

Ernst Galéria
(Bejegyzés: 50. old.)

Faur Zsófi  - Ráday 
Galéria 
1114 Bp., 
Bartók Béla út 25.,
tel. : 209 3635, 
(+36-20) 934-4727
• A galéria fő célja  a 
hazai kortárs művészet 
propagálása és integ-
rálása a nemzetközi 
művészeti életbe. A CEE 
régió kortárs művészeti 
szcénájában egyedülálló 
nyomdaipari és kiadói 

hátterére támaszkodva 
a kortárs művészettörté-
net - írás legújabb ered-
ményeit, több nyelven 
megjelenő kiadványokat 
ad ki. Mindezeken túl 
nyitottan fordul a nem-
zetközi tendenciák és a 
külföldi művészek felé, 
hogy legújabb törekvé-
seiket megismertesse a 
közönséggel.
• The gallery exhibits 
XX-century classic 
modern Hungarian art 
and dedicates to col-
lecting, discovering and 
managing Hungarian 
works.

Filter Kortárs
Ékszer Design és 
Művészeti Galéria
(Bejegyzés: 70. old.)

Haas Művészeti 
Galéria
1055 Bp.,
Falk Miksa utca 13.,
tel.: 302-5337 
• A tulajdonos, Haas 
János műgyűjtői pá-
lyafutása kezdete óta 
törekszik a kvalitásos 
modern magyar mű-
vészet bemutatására. 
„Szeretném, ha a galéri-
ában mind a szenvedé-
lyes gyűjtők, mind a jó 
képekben gyönyörködni 
tudók, mind a színvo-
nalas, ízléses ajándékot 
keresők megtalálnák a 
nekik megfelelő művet.” 
– Haas János.
• Janos Haas (the 
owner) is an art col-
lector since his career 
started, he is devoted to 
Hungarian modern arts.

Három Hét
Galéria  
1114 Bp., 
Bartók Béla út 39.
tel.: (+36-30) 286-9680
• Kortárs galéria Buda 
belvárosában, Újbuda 
Kulturális Városközpont-
jában. A magazinok 
lapjait képeikkel megtöl-
tő elismert fotográfusok 
munkáit bemutató 
galéria minden hónap 
harmadik szerdáján este 
7-kor tart megnyitót. 
Tehát, ha az a kérdés, 
hová is menjünk május 
18-án, június 15-én, 
július 20-án, szeptem-
ber 21-én, vagy éppen 
október 19-én, a válasz: 
a Három Hét Galériába, 
este 7 órára.
• Exhibition openings 
of well-known fotogra-
phers- whose pictures 
are regularly published 
in magazines –are held 
on every 3rd Wednesday 
of each month, at 7pm.

Kálmán Makláry 
Fine Arts Gallery
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 10.,
tel.: 374-0774
• A galéria nemzetkö-
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zileg jelentős, elismert 
magyar származású 
művészekkel foglal-
kozik. Kiállításokkal, 
reprezentatív kiadvá-
nyok megjelentetésével 
kívánja felhívni a hazai 
közönség fi gyelmét e 
művészek munkásságá-
ra. A kiállításokon fran-
ciaországi és európai 
magyar képzőművészek 
munkái szerepelnek: 
Beöthy István, Bálint 
Endre, Csáky József, 
Csernus Tibor, Hantai 
Simon, Miklós Gusztáv, 
Réth Alfréd, Reigl Judit, 
Sándorfi  István művei.
• The gallery houses 
the works of widely 
known, artists of Hun-
garian artists.

Klauzál13 Könyves-
bolt és Galéria  
1072 Bp.,
Klauzál tér 13.,
tel.: 413-0731
• A Klauzál13 könyves-
bolt és galéria feladata 
a vizuális kultúra színvo-
nalának emelése.
Fontos célkitűzése, 
hogy a pesti zsidó-
negyedbe ágyazódva 
segítse az újraéledő 
zsidó kulturális élet felvi-
rágoztatását, a hagyo-
mányok ápolását. Az új 
galéria könyvválasztéka, 
különleges hangulata és 
szellemisége rövid időn 
belül megteremti közön-
ségét, így a budapesti 
fi atalok és a turisták 
számára információkat 
és szellemi élményt 
nyújt.
• Klauzál13 Books and 
Galleryand Gallety is 
the centre of lovers of 
exclusive publications 
and fi ne arts. 

Knoll Galéria  
1066 Bp.,
Liszt Ferenc tér 10.,
tel.: 267-3842
• A Hans Knoll osztrák 
galerista tulajdonában 
lévő kiállítóterem a 
Liszt Ferenc tér egy 
eldugott, de gyönyörű 
udvarú házában várja 
a magas művészetek 
szerelmeseit. A Knoll 
Galéria igazi kulturális 
intézmény, mely 1989 
óta minden lehetséges 
szintéren segíti a min-
denkori keleti és nyugati 
művészet egymásra 
találását.
• The genuine home 
of culture since 1989 
that makes Oriental and 
Western art match.

Koller Galéria 
1014 Bp., 
Táncsics Mihály utca 5.,
tel.: 356-9208
• A művészek és műér-
tők körében fogalommá 
vált az elegáns a budai 
Várnegyedben (Amerigo 
Tot egykori műtermé-

ben) található galéria, 
melynek célkitűzése 
évtizedek óta a legjobb 
minőségű, hiteles kor-
társ magyar művészek 
bemutatása. A vásárlók 
részére a rézkarcok, 
szobrok, kisplasztikák, 
festmények mellé a 
nemzetközi gyakorlat-
nak megfelelően Erede-
tiségi Igazolást adnak a 
művész aláírásával.
• The gallery used to 
be Amerigo Tot’s studio 
and now houses con-
temporary modern arts.

Molnár Ani
Galéria 
1088 Bp.,
Bródy S. u. 22. 1.em.
tel.: 327-0095,
(+36-30) 212-8080
• A belváros egyik 
kulturális csomópontjá-
ban található Molnár Ani 
Galéria 2007 óta rendez 
változatos csoportos és 
egyéni kiállításokat. Mint 
különleges hangulatú 
lakásgaléria kínál közeli 
találkozást a minőségi 
és sokszínű kortárs mű-
vészettel. Elismert kö-
zépgenerációs művészei 
mellett bemutat fi atal 
tehetségeket is, nyitot-
tan a friss ötletekre és 
progresszív technikákra. 
Programjában kiemelten 
fontos szerepet kap a 
szobrászat is, amit egy 
külső helyszínen, a Park 
Galériában is népsze-
rűsít.
• Contemporary art 
gallery with special 
home ambient, offering 
accessible mix of re-
nowned and upcoming 
younger artists. Sculp-
tures and paintings are 
among their selection.  

MONO Kortárs
Művészeti Galéria 
1011 Bp., Várfok u. 1.,
tel.: 225-1500
• A MONO Kortárs 
Művészeti Galéria meg-
teremti azt az enteriőr 
világot, ahol a képző-
művészet teret enged 
az iparművészetnek. A 
kiállítói térben érződik 
a különböző műfajok 
szimbiózisa. A galéria 
célja generálni a művé-
szetek iránti keresletet. 
Közvetíteni alkotó és 
közönsége között. A 
MONO havonta meg -
újuló kiállításaival egy 
új szellemi generáció 
íz lé sét, stílusát próbálja 
befogadni, követni, 
for málni.
• The MONO con-
temporary arts gallery 
exhibits several styles 
and changes the choice 
every month.

Nagyházi Galéria
és Aukciósház
1055 Bp., Balaton u. 8.,
tel.: 475-6000
• Egy hely, ahol mintha 
a világ összes kincse 
fel lenne hal moz va. Egy 
hely, ahol Mun kácsy, 
Rippl-Rónai, Tiziano 
szelleme lebeg. Egy 
hely, ahol minden bú-
tornak, festménynek, 
tárgynak, néprajzi alko-
tásnak hosszú története 
van. A Nagyházi Galéria 
és Aukciósház legin-
kább a festményeiről 
híres a nagyközönség 
előtt. 
Különlegessége, hogy 
XIX. és XX. századi 
festők mellett a vásárló 
a korábbi századok 
alkotásai között is 
válogathat.
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you can feel the spirit of 
Munkácsy, Rippl-Rónai, 
Tiziano. It is a place 
where each piece of fur-
niture, painting, object, 
etnographical work has 
a long story.

Nemes Galéria
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 28.,
tel.: 302-8696,
1024 Bp.,
Szilágyi E. fasor 3.,
tel.: 212-3156,
1051 Bp., 
Roosevelt tér 5-6.,
Gresham Palota,
tel./fax: 266-8301
• A két évtizedes múltú 
galéria mára a hazai 
műkereskedelem egyik 
vezető cégévé vált. A 
budai és a Falk Miksa 
utcai galéria kétszintes, 
reprezentatív helyisége-
iben a XIX–XX. száza di 
magyar klasszikusok, 
az 1945 utáni két év-
tized és a régi külföldi 
mesterek munkáiból 
válogathat az érdeklő-
dő. Jelentős szakmai 
háttér nyújt megbízható 
információkat a gyűjtők 
számára
a galéria tárgyairól. 
• The visitor of the 
gallery can choose from 
the work of XIX-XX-cen-
tury Hungarian classic 
old foreign masters, 
after 1945. 

NextArt Galéria 
1054 Bp., Aulich u. 4-6., 
tel.: 302-7882
• A NextArt Galé ria a 
hazai kortárs szín tér 
újabb nemzedékének, új 
festészeti kezdeménye-
zések bemutatóhelye, 
platform és eleven kö-
zösségi hely. A Galéria 
számára kihívás, hogy 
olyan tendenciákat, 
egyéni utakat és jelen-
ségeket jelenítsen meg, 
amelyek a festészet, a 
képi gondolkodás lehet-
séges útjait és értékeit 
meghatározzák.
• NextArt Gallery is a 
place for the new gen-
eration of contemporary 
painting, a place to 
meet, a place to experi-
ment. 

Pintér Sonja
Kortárs Galéria
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 10.
tel.: 311-3030
• A Pintér Antik régi-
ségkereskedés külön 
helyiségében működő 
galéria 2000-ben 
alakult kereskedelmi 
galériaként, a következő 
művészek részvételé-
vel: Albert Katalin, Türk 
Péter,
Ganczaugh Miklós, 
Karina Horitz, Kelemen 
Kata, Kicsiny Balázs,
Kováts Albert, Lovas 
Ilona, Mózes Katalin, 
Schmal Károly, Székelyi 
Katalin, Turcsányi Antal.
Rajtuk kívül más ma-
gyar, illetve külhoni 
művé szek időszaki 
kiállításai is megtekint-
hetők.
• The contemporary art 
gallery is in a separate 
room of Pintér Antik 
antique shop.

Polgár Galéria
és Aukciósház
(Bejegyzés: 51. old.)

Spiritusz Galéria
1012 Bp., Várfok u. 14., 
tel.: 202-1420
• A Várfok Galéria 
fi liáléjaként tehetséges, 
pályakezdő művészek-
nek biztosít teret műveik 
bemutatására és értéke-
sítésére műfaji kötöttsé-
gek nélkül, a festmény 
mellett a szobor, a 
grafi ka, a foto és video 
műfajait is felvonultatva. 
Kiállításaival, művészkö-
rével egy friss arculatú 
– mégis a Várfok Galéria 
tradícióival és meg-
bízhatóságával meg-
erősített kiállítóhely a 
belvárosban. A művek, 
a tárlatok folyamatosan 
frissülnek, izgalmas, 
sokszínű képet nyújtva 
a XXI. század kortárs 
művészetéről.
• Spiritusz gallery 
offers quality works of 
art shop, offering con-
temporary paintings, 
statuettes, photos and 
unique jewels.

Trafó Galéria 
1094 Bp., Liliom u. 41.,
tel.: 456-2044
• A Trafóra jellemző 
sajátos hangulat termé-
szetesen a galériára is 
átragad. Egyéni, illetve 
csoportos, tematikus 
kiállításokat mutat be. 
Fiatal magyar képző-
művészek bemutatko-
zását teszi lehetővé, 
de együttműködnek a 
szcéna már elismert 
alkotóival is. Emellett a 
galéria fontos feladata 
a nemzetközi képző-
művészeti élet egyes 
izgalmas, a magyar 
közönség számára 
kevéssé ismert jelensé-
geinek, képviselőinek 
bemutatása is.
• First of all it enables 
the introduction of 
young Hungarian artists, 
secondly, they co-
operate with well-known 
ones, as well as foreign 
representatives of art. 

Várfok Galéria
1012 Bp., Várfok u. 14.,
tel.: 213-5155
• A nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező, 
immár 20 éves, Szalóky 
Károly vezette galé ria 
megújuló kiállítása-
in mutatja be a hazai 
és nemzetközi kortárs 
festészet élvonalát 
(köztük aatoth franyo, 
El Kazovszkij, Françoise 
Gilot, Nádler István, 
Mulasics Lász ló, Rozs-
da Endre, Szir tes Já nos, 
Szotyory Lász ló, az 
if jabbak közül Csiszér 
Zsuzsi, Győrffy Lász-
ló, Herman Le ven te). A 
tárlatok után érdemes 
a művészeti élményt 
a szabadtéri Galéria 
19 megtekintésével 
folytatni. 
• The gallery introduc-
es the elite of Hungarian 
and foreign painters 
of contemporary art in 
exhibitions, which are 
renewed continuously.

Vintage Galéria 
1053 Bp.,
Magyar utca 26.
tel.: 337-0584
• A Károlyi kert tő-
szomszédságában áll 
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egy apró, ám fényképeit 
nézve annál nagyobb 
formátumú galéria. 
A már világhírűvé 
vált André Kertész, 
Moholy-Nagy munkái 
mellett, kortárs magyar 
fotóművészek izgalmas 
művei, a képzőművészet 
és fotó határvonalait 
feszegető alkotások 
állítják meg az arra 
járót. A lassan tíz éve 
működő Vintage Galéria 
kiállításai, és külföldi 
vásárokon való szerep-
lései miatt válhatott a 
ma gyar fotóművészet 
fellegvárává.
• With ten years of 
experience, Vintage 
Galéria is the centre 
of the Hungarian pho-
tography, featuring the 
works of André Kertész, 
Moholy-Nagy and other 
artists. 

Virág Judit Galéria
és Aukciósház
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 30.,
tel.: 269-4681
• A Virág Judit Galéria 
és Aukciósház a kortárs 
művészet fellegvára. 
Évente többször is 
megrendezett árverései-
ken a XIX. és XX. század 
nagy nevei mellett, ma 
is alkotó, kiváló kortárs 
művészek, s a méltán 
világhírű Zsolnay-kerá-
miák is helyet kaptak. 
Óriási üvegablakaival 
becsábítja a művészetre 
szomjas bámészko-
dót, és igazi kulturális 
központtá vált a hazai 
galériák között.
• The Virág Judit Gal-
lery and Auction hall or-
ganises auctions several 
times of the year, offer-
ing contemporary and 
XIX-XX century works.

Ajándék
Gift

Ararat Brandy & 
Szivar Szaküzlet    
(Bejegyzés: 79. old.)

Babaház 
1091 Bp.,
Ráday u. 14.,
tel.: 213-8295
• Az apró üzlet iga zi 
mosolyország – nem-
csak különleges „por-
celánlakói” miatt. A 
babavilág megálmodó ja, 
Ko vács Ilona időuta-
zásra is hív: a polcok ra 
tekintve nosztalgikus 
fodrok, kalapok és 
redők idézik a viktoriá-
nus kor és a romantika 
hangulatát. Minden 
babán más ruha, min-
den baba egy ötlet. Ha 
pedig va la ki saját álmát 
szeretné megvalósítani: 
Ilona elkészíti kicsiben 
a királylányt vagy a 
királyfi t…

• Babaház is a show 
room and studio: the 
home of porcelain 
handed, headed and 
legged dolls dresses in 
the clothes of the XVIII 
century.

Badaboom
1136 Bp.,
Hollán Ernő u. 4.
tel.: 239-1657
1056 Bp., Váci u. 75., 
tel.: 239-1657
• Láttak már valaha 
elefánt formájú teás-
kannát vagy békás 
pirítóssütőt? A párizsi 
Badaboom üzletek 
mintájára már Magyar-
országon is megtalálha-
tók ezek a különleges 
használati tárgyak, me-
lyek jó kedvre derítenek, 
divatosak és modernek. 
Az üzlet állandóan meg-
újuló termékkészletével 
mindig tud újat mutatni, 
és a háziasszonyok, 
gyerekek kedvükre válo-
gathatnak a vidámabb-
nál vidámabb eszközök, 
játékok közül.
• You can fi nd extraor-
dinary articles for your 
home, which will delight 
you, which will make 
your home trendy and 
modern.

Buborék - Buda 
1015 Bp.,
Ostrom u. 21.
(Batthyány u. sarok),
tel.: 212-7306
• Buborék, a színes 
tárgyak boltja, ahol 
minden vidám és ked-
ves do log megtalálható. 
A jelszó: ami itt kapható, 
az vicces és hasznos! 
Párnaórától kezdve az 
ékszerekig, a kézzel fes-
tett termékeken át egy 
helyen található számos 
aranyos apróság. 
A megvásárolható 
termékek mellett lakbe-
rendezési tanácsokra is 
szert lehet tenni. 
Rossz napokon irány 
a Buborék!
• This shop sells col-
oured objects: anything 
available is funny and 
useful. We sell cushion 
watches, jewels, hand-
painted goods and 
many more bibelots.

Buborék - Pest
(Bejegyzés: 58. old.)

Cigar Tower 
1051 Budapest,
Erzsébet tér 7-8., 
Kempinski Hotel
Corvinus Budapest,
tel.: 266-0945
• Üzletük Budapest 
belvárosában található, 
ahol több mint tíz éve
folyamatosan megújuló 
széles választékkal 
kényeztetik a szivar- és 
pipakultúrát kedvelő 
vásárlóikat, de nem 
feledkeznek meg a 
whisky-t kedvelőkről 

sem. Szakértő kollégáik 
szeretettel várják! Tér-
jen be hozzájuk, hogy 
legyen egy jó napja!
• Hundreds of kinds of 
cigars, accessories, ex-
clusive humidors, plenty 
sorts of pipes, tobac-
cos, gifts, whiskeys, in 
the heart of Budapest.

Flandy-Kedvencek 
Boltja
1055 Bp.,
Balassi B. u. 2/b.,
tel.: (+36-30) 210-6152
• Exkluzív környezet-
ben szakértő kiszolgálás 
várja önt és kedvencét. 
A mindennapitól az 
egészen egyedi termé-
kekig mindent megtalál 
kisállata számára, sőt 
a csak nálunk kapható 
eledelek, jutalomfalatok, 
felszerelések és ruhács-
kák széles választékán 
kívül garantáltan egye di, 
akár névre szóló fek-
hellyel is kényeztetheti 
szeme fényét. Mindezt 
földön járó árakon. 
Emellett szerette it vagy 
sa ját magát is meglep-
heti a kü lön állatbarátok 
számára készült aján-
déktárgyaink egyikével 
és különleges csokolá-
dékkal.
• Special foods & 
accessories, beautiful 
clothes & shoes from 
the  base to the high 
extras are not just you 
can have but extra fi ne 
quality, cosy covers and 
beds uniquely made 
for you, even signed to 
your pet.

Forma
1052 Bp.,
Ferenciek tere 4.,
Passage,
tel.: 266-5053
• Egy hely, ahol az alak 
ezerféleképpen jelenik 
meg. Nemzetközileg 
elismert tervezők külön-
leges alkotásai között 
órát, bútort, kiegészítő-
ket és ajándéktárgyakat 
is találhatunk. Budapest 
tán legszebb csomago-
lópapírjai szintén ebben 
az üzletben találhatóak. 
Vessz el a szín- és 
formakavalkádban!
Ez életFORMA!
• Clocks, furniture, or-
naments and souvenirs 
made by internationally 
respected designers.

Gallwitz
Pipa és Gyöngy 
1052 Régi posta u. 7–9.,
tel.: 318-5139
• Maga a megtestesült 
kellem és elegancia. Aki 
betér ebbe az üzletbe, 
rögtön érezni fogja, 
hogy nem egy minden-
napi dohányboltba 
érkezett meg. Ha első 
kézből akarunk meg-
ismerkedni a pipázás 
szertartásával, akkor ide 
kell ellátogatnunk. Erre 
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garancia az üzlet több 
mint százéves múltja.
• Gallwitz pipes and 
pearls: this shop with a 
hundred-year history is 
the best to get the real 
feeling of pipe smoking.

Gárdos Ajándék
1024 Bp.,
Lövőház u. 2–4.,
Mammut I.,
tel.: 345-8267
• Legyen szó akár egy 
kis kedvességről vagy 
életünk emlékezetes 
eseményeiről, eredeti 
meglepetésötleteket 
kínál a Gárdos Ajándék. 
A gondosan válogatott, 
exkluzív ajándéktárgya-
kat neves gyártóktól 
szerzik be. Vezető 
márkák: Mont Blanc, 
S. T. Dupont, Dalvey, 
Authentic Models. A 
luxus íróeszközök, eskü-
vői ajándékok mellett 
számos praktikus, 
elegáns kivitelű tárgyra 
találhatunk. Az üzletben 
személyre szabott ta-
nácsadással segítenek 
a választásban. 
• Do you need a fresh 
and genuine idea what 
you give as a present? 
You fi nd luxurious and 
practical ones in Gárdos 
souvenir shop.

Holló Műhely
1052 Bp.,
Vitkovics Mihály u. 12.,
tel.: 317-8103
• A régi Pest utolsó 
copf lakóházának 
kapualjából juthatnak 
egy ódon hangulatú 
faaj tón keresztül abba a 
lakásgalériába, amelyet 
a Holló család alapított 
az 1920-as években. A 
Holló műhely forma- és 
díszítményvilága a Kár-
pát-medence hagyomá-
nyos népművészetéből, 
kézműves kultúrájából 
építkezik. A bútorok 
mellett ajándéktárgyak 
gazdag választéka 
várja az érdeklődőket. 
A műhely vállalja meg-
vásárolt tárgyakra felirat 
készítését.
• Furniture and a re-
ally wide choice of 
souvenirs evoking the 
traditional folk-art and 
handicraft of the Car-
pathian basin.

Hubay Ház
2000 Szentendre,
Bercsényi u. 1., 
tel.: (+36-26) 500-230
• Egész évben kará-
csony! Szívmelengető, 
meghitt érzés ide be-
lépni: megelevenednek 
a régi szép emlékek, a 
családi ünnepek képei. 
A Hubay Ház az ünnepi 
díszek és kellékek valódi 
kincsestára. Kobol-
dok és csengettyűk, 
csillagok és diótörők, 
muzeális értékű kará-
csonyfadíszek, antik 

díszekbe öltöztetett 
karácsonyfák, a múlt 
és a jelen míves tárgyai 
várják az ide betérő 
kincskeresőket. A Ház 
állandó kiállítása pedig 
az elmúlt százötven év 
karácsonyi ünnepeinek 
történelmét mutatja be.
• All year along Xmas 
at Hubay Ház! Find 
your best-loved pieces 
among our various 
collection of tree orna-
ments and Xmas deco-
ration. Visit our historical 
exhibition guiding you 
through 150 years of 
Christmas festivity.

IDdesign  
(Bejegyzés: 15. old.)

Innoshop 
(Bejegyzés: 16. old.)

Insitu - dizájn
vegyesbolt 
1053 Bp.,
Múzeum krt. 7. patio,
tel.: 266-3080,
(+36-30) 827-6550
• Design vegyesbolt 
az Astoriánál, ahol sok 
érdekes, egyedi darab 
található! A lehetőségek 
tárháza majdhogy vég-
telen, a kreatív zsúfolt-
ságban kedvencekre 
lelhetnek a kiegészítők 
szerelmesei (az üvegék-
szerektől, a nespresso 
kapszuláson át a bicikli-
gumi belső darabokig..), 
már-már klasszikus  
magyar designerek 
(Balkan Tango, Panyi 
Zsuzsi) és tervezők 
(Fehér Beatrix – Camou) 
munkái mellett gyerek 
könyvekkel és az analóg 
fotózás szerelmesei 
Lomography gépekkel is 
találkozhatnak. Válasz-
szunk olyan termékeket, 
ami biztosan nem sok 
embernek lehet rajtunk 
kívül!
• Unique style from 
Hungarian fashion de-
signers and international 
artists, Buntwasche kids 
wear from Wienna, AHA 
home fabrics.  Findings 
which rarely pop up 
elsewhere. 

Luludog
1077 Bp., Király u. 47.,  
tel.: (+36-20) 429-3311
• A kutyadivat leg-
meghatározóbb üzlete. 
Kedveskedhetünk 
cipőcskével, hízeleg-
hetünk ruhácskával, 
jutalmazhatunk ízletes 
falatokkal, illatos par-
fümmel, csábíthatunk 
puha párnácskával… A 
megújult üzlet egyedi 
termékei a kutyust és 
a gazdit egyaránt elva-
rázsolják: itt a gondos-
kodás udvarias kiszol-
gálással, minőséggel 
és designnal párosul. 
Kutyát bevinni kötelező!
• The Luludog products 
will delight your dog 

and you also, with the 
atmosphere and caring 
treatment.

Lefutur- Meglepő 
tárgyak boltja 
Allee Bk.
tel.: 279-1462
• Szeretné meglepni 
barátait vagy saját ma-
gát ötletes és hasznos 
tárgyakkal?
Térjen be hozzánk és 
segítünk a választás-
ban! Férfi nak-nőnek, 
gyereknek-felnőttnek, 
fi atalnak-idősnek egy-
aránt találhat nálunk 
ajándékot. Fali- és 
ébresztőórák, konyhai 
eszközök, íróasztali 
készletek, képkeretek 
és még sok más nélkü-
lözhetetlen és meglepő 
termék közül választhat, 
melyek többsége csak 
nálunk kapható
• If you are looking for 
some special, funny, 
creative but useful gift 
our gadget shop is the 
right place for you to 
visit!

MARUMOTO
Japán Különleges-
ségek Boltja 
1075 Bp.,
Madách Imre út 3.,
• • Teafélék • Porcelá-
nok • Ajándéktárgyak 
A Marumoto kiemelt 
minőségű, eredeti, 
közvetlenül Japánból 
érkező termékeket kínál 
Önnek.Több száz egyedi 
porcelántárgy, valamint 
páratlan ízvilágú teafé-
lék és izgalmas aján-
déktárgyak között válo-
gathat nálunk. Örömteli 
vásárlást kívánunk!
• Teas • Porcelains
• Fancy Goods
Marumoto offer You 
high-quality Japanese 
products with a special 
selection directly from 
Japan.Wishing you 
pleasant shopping!

Mester Porta
1011 Bp., Corvin tér 7.,
tel.: 202-3859
• Egy kicsiny sziget, 
ahol a hagyományos 
portékák teljes tárhá za 
megtalálható. Az ősi 
mesteremberek szak-
értelme tükröződik eme 
bolt kínálatában.
A textilektől a játékokon 
keresztül egészen a 
fafaragómester munká-
jáig itt mindent megtalál, 
ha az egyediség mellett 
fontos Önnek a hagyo-
mány és a minőség. 
• The traditional 
Hungarian hand made 
articles from textile 
products to toys can be 
a great souvenir for you 
and your beloved.

Montblanc Butik 
(Bejegyzés: 86. old.)
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P’art 
(Bejegyzés: 36. old.)

Rododendron
Art & Design Shop
1052 Bp.,
Semmelweis u. 19. 
(Passzázs),
tel.: (+36-70) 419-5329
• Budapest legnagyobb 
design boltja, mely 
elsősorban magyar 
tervezők munkáit forgal-
mazza. 30 fi atal magyar 
designer, kézműves, 
illusztrátor munkái közül 
válogathatnak a vendé-
gek, gyönyörű, hófehér 
környezetben. E mellett 
az Ayala Bar ékszerek 
félévente megújuló 
kollekciója és a retro, 
analóg Lomography 
fényképezőgépek teszik 
a Rododendront külön-
legessé. A Rododend-
ron Galériában havonta 
változó kiállítások 
mutatják be a legtehet-
ségesebb művészeket. 
2011-től webshopunkból 
otthonról, kényelmesen 
is válogathatnak kedves 
vásárlóink.
• This jewel of a shop 
in the heart of Budapest 
offers unique handmade 
gifts from the best 
young Hungarian de-
signers, at reasonable 
prices, while introduc-
ing fresh Hungarian art 
during monthly exhibi-
tions. But you know, it’s 
just fun to hang around 
here! 

SPA Víztisztító 
Csaptelepek
és Zuhanyfejek 
(Bejegyzés: 29. old.)

Terebess
Egzotikus Ajándék 
2143 Kistarcsa,
Szabadság út 56.,
tel.: (+36-28) 507-070   
1024 Bp.,
Lövőház u. 2–10.,
Mammut I.
tel.: 345-8191 
• A szükséges ha-
szontalanságok boltja, 
amelyek képesek igazán 
széppé tenni az éle-
tünket. Tiffany-lámpák, 
egzotikus füstölők, lakk-
dobozok, indiai párnák, 
és sok egyéb lakberen-

dezési tárgy várja, hogy 
valaki felfedezze, és régi 
funkciójának ismereté-
ben új életre keltse, új 
feladattal ruházza fel 
őket. 
• The shop of desired 
trifl es: Tiffany light, 
exotic incense sticks, 
lacquered boxes, Indian 
cushions and many 
more goods for your 
home.

Zsigray Stúdió
(Bejegyzés: 74. old.)

Divat
(ruházat, cipő, táska)

Fashion

adidas Originals 
store
1061 Bp.,
Andrássy út 37.,
tel.: 239-1361
• Az egyetlen magyar-
országi adidas bolt, 
amely kizárólag az 
adidas utcai viseletre 
szánt kollekcióit árusítja. 
Üzletünkben a legújabb 
divatirányzatoknak meg-
felelő, sőt néha egészen 
extravagáns adidas 
Originals termékeket 
találhatsz, ha pedig 
igazi különlegességek-
re vágysz, keress fel 
bennünket, hiszen több 
olyan darabot tartoga-
tunk számodra, melyek 
Magyarországon más-
hol nem kaphatók.
• The one and only 
adidas Originals store in 
Hungary, where you
can fi nd the special 
fashion collection of 
adidas Originals and, of 
course, many exclusive 
products. 

Alberto Guardiani 
Shoes 
1061 Bp.,
Andrássy út 34.,
tel.: 354-0054
• A „lábbelik királynője” 
hívogató szalonban, 
az Andrássy út fáinak 
árnyékában tart au-
dienciát. Itáliai manu-
faktúrájában közel egy 
emberöltő óta dolgos 
mesterek készítik a leg-
újabb divat nak megfe-

lelő darabokat, elegáns 
és sportos stílusban 
egyaránt. Többek között 
strucc- és angolnabőr 
legfi nomabb kidolgo-
zásából születik meg a 
kényelem csodája, hogy 
kiegészítők társaságá-
ban meghajlásra kész-
tesse alattvalóit.
• Excellent quality 
hand-made elegant and 
sporty Italian shoes.

1066 Budapest, Ó u. 17.
Tel.:/fax: +36 1 269-2450

www.alessandroandco.shop.hu

Alessandro&Co 
1066 Bp., Ó utca 17.
tel.: 269-2450 
• Mérték után Olaszor-
szágban készülő mére-
tes öltönyök, melyekben 
a legjobb mesterek 
szakértelme a legjobb 
minőségben van jelen. 
Minden megtalálható itt 
(az ingtől a nyakkendőn 
át a cipőig), amire egy 
jólöltözött férfi nak szük-
sége lehet. A kiszolgálás 
személyre szóló, kíván-
ságra házhoz „megy“.
• Tailor made suits from 
Italy behind the Opera.

Artelli 
1061 Bp.,
Paulay Ede u. 67.,
tel.: (+36-70) 282-0665
• Egyedi tervezésű, 
mérték után, kézzel 
készített ingek, melyeket 
a nápolyi Artelli manu-
faktúrában készítenek a 
legnevesebb textilházak 
alapanyagaiból.
• Our hand-made 
shirts are designed and 
prepared for specifi c 
request; in the Napolitan 
Artella manufacture, 
from the best textiles.

b.boom –
kismamaüzlet
1024 Bp.,
Lövőház u. 33.,
tel.: 315-1242
• Miért ne lehetnél 
csinos akkor is, ami-
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kor növekvő pocakkal 
kisbabád érkezésére 
vársz? A b. boom ruhái 
kifejezetten a modern 
kismamák számára 
készülnek, tökéletesen 
megfelelve az aktuális 
divat és a kényelem 
szempontjainak. Itt 
kedvedre válogathatsz a 
trendi farmerek, csinos 
szoknyák, ötletes pólók, 
sportruhák, kosztümök, 
sőt új-zélandi csipke 
fehérneműk közül. 
A ruhák maximálisan 
igazodnak a test válto-
zásához – a baba szü-
letése után is kiválóan 
hordhatók.  
•  Are you a modern 
young mother? 
Our maternity clothes 
meet the latest fash-
ion, and can follow the 
changes of your body.

bado showroom
1133 Bp.,
Pannónia u. 72-74.,
tel.: (+36-30) 302-1018
• A méretre szabott 
elegancia helye! Felső-
kategóriás gyapjúszöve-
tekből (Zegna, Cerruti, 
Heilemann) választ-
hatunk, amelyekből 
klasszikus vagy modern 
vonalvezetésű öltöny 
készül. Mindehhez a 
több száz Monti márká-
jú inganyag közül lehet 
megtalálni az igazit. A 
különleges nyakkendők 
mellett exkluzív gom-
bokkal és mandzsetta-
gombokkal is találkoz-
hatunk. Egy kávé mellett 
stílustanácsadással 
segítik a választást. Az 
anyagokat irodájában 
vagy otthonában is 
kiválaszthatja.
• Custom tailored wool 
and tweed suits from 
Zegna, Cerruti and 
Heilemann. Select your 
matching shirt while 
drinking your welcome 
coffee!

bejuska 
1072 Bp., Dob u. 2.,
tel.: 344-8444
www.bejuska.hu
• Dobd fel magad 

a Dob utcában, ahol 
magyar iparművészek 
egyedi tervezésű ruhái, 
ékszerei, táskái és ki-
egészítői között válogat-
hatsz. Veled örülnek, ha 
valami tetszik vagy jól 
áll, bátran megmondják, 
ha nem érzik azt a kis 
pluszt, de szívesen segí-
tenek, hogy megtaláld 
az igazit! Ez az a hely, 
ahol minden megfogha-
tó, megnézhető, sőt, jó 
néven veszik, ha a beté-
rő csak kíváncsiságból 
próbálja fel a ruhákat 
és ékszereket, és direkt 
várják a kérdéseket. 
Mert itt minden áruhoz 
és tervezőhöz tartozik 
egy történet is.
• You can choose 
from clothes, jewels, 
bags and accessories 
designed by Hungarian 
crafts people.

Benetton
1052 Bp., Bécsi u. 5.,
tel.: (+36-30) 682-3617
• Az egyik legismer-
tebb márka a világon. 
Egyszerre jelenti a 
színeket, az energiát és 
a célszerűséget. A női, 
a férfi - és a gyerek-
kollekciói teljes válasz-
tékot kínálnak a min-
dennapokra.
• The best-known 
brand in the world, 
referring to colours, 
energy and practicality. 
There is a wide choice 
for men, women and 
children also.

Betty Barclay
MOM BK
tel.: 486-1379
1052 Bp.,
Petőfi  Sándor u. 10.,
tel.: 266-8006
1051 Bp.,
Erzsébet tér 9-10.
Hotel Le Meridien,
tel.: (+36-20) 377-7277
• Igazi, időtálló cseme-
ge a német divat leg-
javából. Finom, nemes 
anyagokkal dolgozó 
Betty Barclay üzleteiben 
minden korosztály ked-
vére válogathat. Inkább 
az érett, kifi nomultabb 
divat követői találják 
meg itt a számításaikat. 
A német nők kedvenc 
márkája már több mint 
tíz éve szolgálja hűsé-
ges, magyar vásárló-
közönségét.
• Betty Barclay uses 
fi ne and gentle materi-
als. Any age group 
can fi nd something for 
themselves.

Birkenstock
1052 Bp., Párizsi u. 6/a., 
tel.: 318-5105
• A jelszó: egészség 
és kényelem! A német 
Birkenstock cipői már 
nálunk is megtalálhatók. 
Egyedülálló termékei 
nem csupán jól néznek 

ki, hanem rendkívül 
kényelmesek és tökéle-
tesen tartják a gerincet. 
A természetes anyagok-
ból készült talpbetéttel 
ellátott papucsokat és 
cipőket egész napos 
hordásra tervezték. A 
SOFTCLOX márkájú 
faklumpák, a fi atalos 
külsővel és a különlege-
sen rugalmas, hajlékony 
fatalppal hódítanak. 
Aki egyszer felpróbálja, 
már le sem akarja venni 
többé!  
• The slogan of the 
Birkenstock shoes is 
health and comfort. 
They are both trendy 
and healthy: they treat 
your spine, and are 
made of natural materi-
als. Buy a SOFTCLOX 
sabot, and you will 
never want go get rid 
of it!

Bizánc Boutique
1052 Bp., Váci u. 9.,
tel.: 317-1911
• Ragyogó, Rómát idé-
ző elegancia és korlátok 
nélküli luxus: ezt nyújtja 
a Bizánc Boutique. Gyö-
nyörű Iceberg, Loriblu, 
Jimmy Choo, Alessand-
ro del Aqua és sok más 
első osztályú, márkás 
lábbelit, valódi szőrből, 
bőrből készült bundákat 
a hölgyeknek, Offi cine 
Creative, Baldinini, Ro-
dolfo Zengarini, Calvin 
Klein cipőket az urak-
nak. Tiszta minőség, 
alku nélkül!
• A unique shoe shop 
with the most exclusive 
brands for ladies and 
gentlemen.

Boss
1052 Bp.,
Deák Ferenc u. 15.,
Fashion Street,
tel.: (+36-30) 992-5901
• A Fashion Street való-
di gyöngyszeme a Hugo 
Boss üzlet, mely egész 
Közép-Európában egye-
dülálló. Igazi galéria, 
óriási termekben, s két 
emeleten mutatják be a 
világ egyik legtrendibb, 
vezető ruhakollekcióját. 
Szabásukkal és színeik-
kel, a ruhák a fi atalos nő 
és férfi  képét sugároz-
zák, de a visszafogott 
eleganciát kedvelők 
sem csalódhatnak.
• One of the trendiest 
clothes collection is 
shown in huge rooms, 
on two fl oors.

Buborék - Buda 
(Bejegyzés: 55. old.)

Buborék - Pest
1053 Budapest,
Kecskeméti u. 5.,
tel.: (+36-30) 389-9099
• A belvárosi Buborék 
üzletben számos olyan 
divatos termék kapható, 
ami nem ruha. A kis 
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üzlet sok meglepetést 
tartogat a belépőknek. 
A külföldi és hazai 
tervezők egyedi munkái 
mellett a kézzel gyártott 
színes tárgyak, a vidám 
tollak és füzetek mo-
solyra késztetnek. Szé-
les körű táskakollekciója 
vonzza a nőket, mert 
stílusosak és magabiz-
tossá tesznek.
• The downtown Bu-
borék shop offers many 
non-clothes: unique 
handicraft of domestic 
and foreign designers 
such as funny pens, 
notebooks and bags.

Burberry 
1061 Bp.,
Andrássy út 24.,
tel.: 269-3847
• Az angol luxus di-
vatmárka, a Burberry 
jellegzetes kockamintás 
darabjairól vált híressé. 
Két szinten, összesen 
205 m2-en a londoni 
áruház közel azonos 
árukészletéből lehet 
válogatni. A paletta 
folyamatosan bővül: 
a vi lágszerte ismert 
esőkabát csak az alap, 
kü lön női, férfi - és gyer-
mekruházati kollekciót, 
továbbá táskát, cipőt, 
sálat, ékszert, illatszert, 
órát, napszemüveget 
kí nál a cég.
•  More than just a 
world-famous raincoat 
– clothes, bags, shoes, 
jewellery, cosmetics, 
watches, sunglasses, 
for men, women and 
children. 

Byblos
1052 Bp.,
Deák Ferenc u. 15.,
tel.: 337-1908
• 3 évtizedes múltra 
visszatekintő olasz 
márka fi atalos, lendü-
letes szellemmel és a 
részletekre odafi gyelő 
tervezéssel. A Fashion 
Streeten található impo-
záns, multibrand üzlet-
ben a férfi  és női divat-
ruházat mellett kapható 
kiegészítők, valamint a 
márka fi ataloknak szóló 
vonala, a Blu Byblos. 
Az üzletben kínáljuk a 
Rocco Barocco márka 
kollekcióját is. 
• An impressive multi-
brand boutique on 
Fashion Street offering 
Byblos men’s and wom-
en’s collection, Blu Byb-
los and Rocco Barocco 
women’s collection and 
accessories.

CanCan
1065 Bp.,
Nagymező u. 6.,
tel.: 321-7061
• Minden nő álma ez az 
üzlet, hiszen megannyi 
fazonú, stílusú fürdőru-
ha (télen is!) és fehérne-
mű, ill. azok kiegészítői 

közül válogathatunk 
itt, olyan gyártóktól, 
mint pl. Morgan, Free 
Voogue, Seafolly, Ma-
donna, Cia Marítima, 
Just Cavalli, XTG. Fan-
tasztikusan csábítók, 
de egyben decensek a 
French Cancan fehér-
neműi és az azokhoz 
választható harisnya-
kötő, boleró, csipke-
kesztyű, pom-pom… A 
férfi aknak is tartogatnak 
úszókat, hagyomá-
nyos és extravagáns 
fehérneműket, (John 
Galliano, Calvin Klein, 
L’Homme Invisible, Just 
Cavalli, XTG)
• A wide range of 
swimming suits (in win-
ter too), underwear for 
both men and women, 
made by the most pres-
tigious producers; from 
elegant to extravagant.

Christina Éjszakák
1052 Bp.,
Semmelweis u. 8.,
tel.: 266-8009
• A múlt századi fehér-
neműboltok hangulatát 
nemcsak berendezé-
sével őrzi a kis üzlet, 
hanem a családias, 
közvetlen kiszolgálással, 
igény szerinti méretre 
igazítással is. Varázsla-
tosan sokféle stílusban 
kerülnek ki hálóruhák, 
otthoni viseletek, ki-
egészítők a tervezőnő, 
Sárosi Krisztina kezei 
alól, aki egyaránt merít 
az ötvenes évek díváitól, 
a modernség kényelem-
szeretetéből és a count-
ry stílusból is. 
• Krisztina Sárosi 
designs and sells night-
ies, home dressing and 
accessories. Her work 
has something from 
the 50s and something 
modern.

D&G 
1061 Bp.,
Andrássy út 33., 
tel.: 235-0504
• D&G márkabolt 
2009 decemberében 
nyitotta meg kapuit az 
Andrássy úton. Az üzlet 
kialakítása a legújabb 
D&G dizájn koncepciót 
követi, melynek célja 
egy új atmoszféra 
létrehozása volt, ami 
tökéletesen megtestesíti 
a D&G stílusát és szelle-
miségét; vagyis modern, 
kifi nomult és elegáns 
környezetet teremt a 
kollekciók bemutatásá-
ra, ugyanakkor felejthe-
tetlen élményt nyújtva 
a vásárlók számára. A 
D&G teljes férfi  és női 
kollekciója – ruházat, 
kiegészítők, fürdőruha, 
fehérnemű, napszem-
üveg, valamint a „D&G 
Jewels”, a „D&G Time” 
és a „D&G Fragrances” 
is helyet kapnak az 

üzletben.
• Full selection of D&G 
man and woman collec-
tions. Clothing, knitwear, 
underwear and eyewear, 
as well as „D&G Jew-
els”, a „D&G Time” és a 
„D&G Fragrances”.
A fusion of passion, 
tradition and sensuality.

Dagminell
design    
1051 Bp.,
Szent István tér 2.,
tel.: 266-9919
• Egyedi üzlet különle-
ges kollekcióval. 
A Dagminell táskák, 
övek és kiegészítők 
mellett egyéb exkluzív 
dán divattermékekkel, 
ruhákkal, cipőkkel, 
sálakkal,  valamint de-
signtárgyakkal, éksze-
rekkel találkozhatunk. 
A Dagminell egy igazi 
divat és életstílus üzlet 
a Szent István té ren. 
Maga a márka Európa-
szerte megtalálható. Az 
egyediségen,  a minősé-
gen és a hétköznapok-
ban hordhatósá gon van 
a hangsúly. Ha vagány, 
nőies, modern stílust 
keres, nem kell tovább 
mennie.
• Dagminell a Danish 
bag and accessory 
brand, their Budapest  
boutique also sells 
clothes, shoes, scarves, 
jewellery and home 
design from several 
other Danish design 
companies.   

Divat Galéria
1065 Bp., Lázár u. 18., 
tel.:239-5463
• Az igényes nők szá-
mára kialakított „Divat 
Galéria” multibrand üz-
let a belváros szívében 
található. Olyan prémi-
um kategóriájú német 
és olasz márkáknak, 
mint RENÉ LEZARD, 
LAURÉL, ANGELO 
MARANI, PIANURA 
STUDIO kizárólagos for-
galmazói vagyunk Ma-
gyarországon. A márkák 
választásában meg-
próbáltuk lefedni a nők 
életének minden pillana-
tát: az elegáns pártikon 
való részvételt, hivatali 
megjelenést, sportolást, 
szabad időtöltést, így 
segítségünkkel lehetővé 
tesszük vásárlóinknak, 
hogy kialakítsák saját 
egyéni stílusukat.
• The shop offers 
clothes made by Laurél, 
Luisa Cerano, René 
Lezard, PianuraStudio 
and Angelo Marani for 
demanding women.

Dom Szemüveg-
szalon és Bognár 
Kesztyűüzlet 
(Bejegyzés: 79. old.)
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Ducio Öltönyház 
1065 Bp.,
Podmaniczky u. 18.,
tel.: 302-8244
• Egy hely, ahol a 
természetes az elegan-
cia- nem mindennapi 
kiszolgálással és divat-
tanácsadással párosul. 
Egy jó kávé után próbál-
hatjuk az elegáns gyap-
jú öltönyöket, legyenek 
azok normál konfekció 
méretűek karcsúsított 
vonalvezetésűek vagy 
hosszított, negyedes 
állásúak. Az itt vásárolt 
ingeket térítésmente-
sen igazítják. Külsős 
munkákkal, fl ottaöltöz-
tetéssel is foglalkoznak. 
Törzsvásárlói szolgál-
tatásként hírlevelekben 
számolnak be újdonsá-
gaikról. Ingek és öltö-
nyök méretre szabása is 
megrendelhető.
• Pure wool suits... 
Pure cotton shirts... 
Pure silk ties... We offer 
NATURAL ELEGANCE. 
Our new brand Ducio 
provides custom-made 
suits and shirts from the 
fabric of your choice.

Emporio Armani 
1061 Bp.,
Andrássy út 9.
tel.: 550-0300
• Az Andrássy Palace 
neoreneszánsz épülete 
különleges atmoszférát 
kölcsönöz ennek a XXI. 
századi, majd 400 m2-es 
Armani butiknak, amely 
a fi atal felnőtteket célzó 
modern, lezser Emporio 
Armani vonalnak ad 
otthont. A ruhák mellett 
cipők, táskák, ékszerek, 
órák, parfümök között 
is válogathatnak. A 
legújabb kollekción kívül 
pedig megtalálhatják 
a Beckham házaspár 
fotóival reklámozott 
fehérneműket, az Arma-
ni Jeans és a sportos 
EA7 vonal legújabb 
modelljeit is. 
• Emporio Armani bou-
tique for young fashion-
ists offering besides 
its clothing collection 
handbags, shoes, jewel-
lery and partum. 

Erdész Galéria
& Design 
(Bejegyzés: 52. old.)

Ermenegildo Zegna
1061 Bp.,
Andrássy út 15.,
tel.: 266-1794
• Minden ízében erede-
tiségről és hagyomány-
tiszteletről árulkodik 
ez a név, mely férfi ak 
sokaságának szívét 
ejtette már rabul. Az 
Andrássy úti üzletben 
a Santorial kollekció 
klasszikusan elegáns, 
a Zegna Sport lezser, 
vagy a kozmopolita 
Zegna Önt is megkísérti. 

Az igény szerint méretre 
szabható öltönyök, 
nadrágok, és ingek, 
valamint a nemes anya-
gok és kiegyensúlyozott 
színárnyalatok harmóni-
ája láttán a bűnbeesés 
elkerülhetetlen. 
• Suits, trousers and 
shirts that can be tai-
lored to your request.

Escada
1051 Bp.,
Dorottya u. 3.,
tel.: 266-9662
• Az Escada kollek-
cióira (nappali és esti 
öltözetek, kiegészítők) 
jellemző a sikkes női-
esség, az elegancia és 
a csillogás. A fi nom, 
de merészen válasz-
tott színek, az eredeti 
formák ötvözése a 
klasszikussal. Jó hír a 
molett hölgyeknek: a 
világmárka méretei nem 
fejeződnek be 38-asnál, 
kaphatók divatos holmik 
akár 46-os méretben is.
• Stylish femininity, 
elegance, vivid col-
ours, mixing modern 
and classic designs 
are typical for Escada 
collections (daytime and 
evening dresses, acces-
sories).

Furla
1052 Bp.,
Deák Ferenc u. 23. 
Fashion Street,
tel.: 328-0851
• A márka, ami saját 
hazájában maga mögé 
utasította a Guccit. A 
minőségi olasz bőrből 
készült, határozott 
vonalvezetésű táskákon 
az egyedi ötletek és a 
hordhatóság remekül 
kiegészíti egymást. A 
táskákon kívül cipők 
és mindenféle kiegé-
szítők, pl. kulcstartók, 
telefonékszerek az olasz 
design legletisztultabb 
irányzatából, a belváros 
szívében. Igényes kör-
nyezetben, megfi zethető 
áron.
• The brand name Furla 
got famous for the spe-
cially designed leather 
bags, key cases and cell 
phone jewels.

G-star Store
Budapest
1061 Bp., Andrássy út 2.,
tel.: 301-0984
• Az egyetlen G-star 
márkabolt Budapesten, 
Magyarországon. A 
“Just The Product” szlo-
gen jól jellemzi a G-star 
fi lozófi áját, amelynek 
alapjai a fejlesztés, az 
autentikus részletek 
és a funkcionalitás. A 
“raw denim” koncepció 
az egyediségre is óri-
ási hangsúlyt fektet. A 
tervezők a ruháknál a 
természetes anyagokat 
részesítik előnyben, és 

az összes részletét át-
járja a divat iránt érzett 
mély szenvedély. Az üz-
letek is pontosan ezeket 
az értékeket sugalljak. A 
G-star üzletei világszer-
te nagyszerű bázisai a 
farmerek rajongóinak.
• The fi rst G-star store 
in Budapest, a great 
place for the fans of 
blue jeans just like any 
other G-star shop in the 
world.

Gant Store
Mammut I.,
tel.: 345-8210
• A Gant ruházati cik-
keit az egyszerű vonalak 
jellemzik. Az amerikai 
egyetemi világ jelleg-
zetes mintái és formái 
mellett a sportosabb, 
és a visszafogottabb, 
elegánsabb darabok is 
megtalálhatóak, férfi ak-
nak és nőknek egyaránt. 
Az amerikai márka 
megalkotói eredetileg is 
az aktív emberek szá-
mára készítettek ruhá-
kat, ez a törekvés pedig 
a mai napig megmaradt 
a ruhák és kiegészítők 
stílusában. 
• Clothes for men and 
women in  the typical 
style of the American 
university world.

Gas
Aréna Plaza
tel.: 312-2961
• A klasszikus vonal ke-
veredése a legtrendibb 
formákkal, ez a jellem-
zés nemcsak a kiváló 
minőségű olasz márka, 
a GAS ruháira, hanem a 
gyönyörű, Andrássy úti 
üzletére is igaz. Az elbű-
völően nőies és határo-
zattan férfi as, elegáns 
öltözékek  mellett a 
farmerek, a mindennap 
hordható, sportos, utcai 
ruhák is helyet kapnak, 
mindezt olyan egyedi-
séggel és profi zmussal 
fűszerezve, hogy percek 
alatt kiderül, GAS ruhát 
viselünk. Az üzletünk-
ben világhírű, prémium 
kategóriás napszem-
üvegek is kaphatóak: 
Givenchy, Chopard, 
Police és Furla.
• Italian classic style 
mixed with trendy 
shapes and colors- this 
is what GAS offers you.  
In our fancy shop you 
will also fi nd posh sun-
glasses from Givenchy, 
Chopard, Police and 
Furla. 
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Gogoo Kids - 
Fashion&Lifestyle
1051 Bp.,
Arany János utca 7.,
• “Mert a gyerekek a 
legjobbat érdemlik”. 
A belváros szívében 
a Pomodoro étterem 
mellett, az Aranytízzel 
szemben található Bu-
dapest első gyerek élet-
stílus boltja. Dán, svéd 
és angol szofi sztikált 
gyermekruhák,  Magis, 
Vitra gyermekbútorok, 
Designers Guild bútor-
szövetek és tapéták, 
készségfejlesztő köny-
vek, és csúnyababák 
között válogathat.
• “Children are entitled 
to the best.” Gogoo 
offers a wide range of 
items to surround your 
children in luxury. The 
shop features items of 
English, Danish and 
Swedish brands, giv-
ing it an international 
edge. These are styl-
ish children’s clothes, 
educational books, soft 
toys, wallpaper stickers, 
designer furniture, or-
ganic baby play suites, 
kids Converse shoes, 
wellies, rollers and a lot 
more. Major brands: 
Ugly dolls, Deglingos, 
Magis Me Too, No 
added sugar, Katvig, 
Micro Roller.

Gold 
1061 Bp.,
Andrássy út 33.,
tel.: (+36-30) 324-8004
• A GOLD luxus cipő-
üzlet kifi nomult, elegáns 
atmoszférával és olyan 
világhírű márkákkal 
várja a cipőfetisisztákat, 
mint a Sergio Rossi, 
Jimmy Choo, Pura 
López, Paco Gil és 
Guess by Marciano. Az 
üzlettér kialakítása, a 
fényes és matt felületek 
fi nom váltakozása az 
arany és bézs árnya-
lataiban, tökéletes 
környezetet biztosít a 
luxusmárkáknak.
• Luxury shoe store for 
shoe fetishists. 

Gucci 
1061 Bp.,
Andrássy út 23.,
tel.: 322-0971
• A céget 1921-ben 
alapító Guccio Gucci 
a lószerszámok anya-
gához és motívumvi-
lágához nyúlt vissza, 
és ez ma már a márka 
védjegyeként él tovább 
a hagyományt és a mo-
dernitást ötvöző Gucci 
darabokon. Az Andrássy 
úti aranyba burkolózó 
üzletben az olasz lu-
xusmárka bőrtermékei, 
cipői, prét-a-porter 
termékei csábítanak 
vá sárlásra. 
• A shop covered by 
gold in downtown. 
Leather products, shoes 
and accessories of the 
Italian luxury brand. 

Guess Store
1061 Bp., 
Andrássy út 4.,
tel.: (+36-30) 456-1022
Westend City Center
tel.: (+36-30) 274-0495
Mom Park
tel.: (+36-30) 290-7710
• Elegancia, szellős tér, 
fekete-fehér és króm 
színharmónia, üveg- és 
tükörfelületek játéka a 
meghatározó ebben az 
ízig-vérig modern üzlet-
ben, melynek kollekciója 
egyedüli Magyarorszá-
gon. Kissé romantikus, 
exkluzív ruhadarabjai és 
kiegészítői mindkét nem 
számára elérhetőek, a 
farmerjei pedig mindig 
időtálló, hétköznapi 
viseletet biztosítanak. 
• The slightly romantic, 
exclusive pieces of 
clothes and accessories 
of Guess are available 
for both sexes.

Heaven Store
1051 Bp.,
Fehérhajó u. 12-14.,
tel.: 266-8335
• Multibrand üzletünk-
ben nem csak ruhákat 
kínálunk, de szeretnénk 
megreformálni vevőink 
öltözködési szokásait is. 
Szakképzett munkatár-
sainkkal segítünk meg-
teremteni vevőink sze-
mélyes stílusát. Heaven 
store egy ideális hely, 
ahol egy pezsgő mellett 
a vásárlás igazi élmény. 
Egyedi, személyre sza-
bott vásárlási tanácsok-
kal állunk rendelkezésre. 
Üzletünkben számos 
nagy világmárka kap-
ható: Stella McCartney, 
YSL, Balenciaga, 
Patrizia Pepe, Marc 
by Marc Jacobs, Neil 
Barrett, DVF.
• Why don’t you have 
a champagne while 
buying? Several world 
brands, plus helpful 
staff. 

Hello Baby 
Collection
Márkabolt/Outlet
1027 Bp.,
Lövőház u. 27/a.
tel.: 212-4747
1136 Bp.,
Raoul Wallenberg u. 5.
tel.: (+36-30) 413-5311
• Le a régi hiedelem-
mel, hogy egy kismama 
nem lehet csinos és 
elegáns! A Hello Baby 
Collection épp az el-
lenkezőjét bizonyítja 
be. Rugalmas anyagból 
készült hétköznapi és 
alkalmi ruhái a legújabb 
divat szerint készülnek, 
és szülés után is hord-
hatók. A kismamákat vi-
dám, kényelmes környe-
zetben, apró hasznos 
ötletekkel, tanácsokkal 
várják, ahol baba-mama 
jól érzi magát. 
• Pregnant women 
also have the chance to 

feel pretty and elegant, 
wearing our fashionable, 
casual and ordinary 
clothes that can be 
worn even after delivery.

Jacadi
1124 Bp.,
Apor Vilmos tér 11-12. 
Hegyvidék Kp.,
tel.: (+36-30) 519-6387
• Az üzlet a francia 
márka termékeit for-
galmazza hazánkban: 
gyermekruhát, cipőt 
0–12 éves korig és 
bútort is kisgyerme-
keknek. A ruhákat a 
szolid színek, pihe-puha 
anyagok jellemzik: az 
igazi babaruhaszínek, a 
rózsaszín és kék általá-
ban megtalálhatóak a 
kollekciókban, de soha 
nem hivalkodó, vagy 
unalmas módon. 
• We sell kids clothing 
and furniture produced 
by the French Jacadi 
company. 

La Boutique by 
Bizanc
1052 Bp.,
Deák Ferenc u. 16–18.,
tel.: 266-7585
• A kedvelt, legújabb 
di vatot követő olasz 
márkájú (Gucci, Arma-
ni, Ferragamo) cipők, 
csizmák és kiegészítők 
lelőhelye a La Boutique. 
Változatos, extravagáns 
és fi nom darabokat 
felvonultató repertoár-
jának különlegességei 
a pónibőrből varrott 
lábbelik, melyek igazi 
kuriózumok.
• Italian shoes and 
boots according to the 
latest fashion.

Lacoste 
1052 Bp.,
Deák Ferenc u. 21.
tel.: 266-9792
Arena Plaza
tel.: 505-5288
• A francia sportmárka 
egy percre sem törődik 
az esőáztatta idővel, 
vásárlóit a szivárvány 
színeibe öltözteti. A 
teniszezők kedvenc 
márkája az elegánsan 
sportos vonalat kép-
viseli.
A dinamikus üzlet célja 
a pozitív életszemlélet 
sugárzása, de nemcsak 
fi ataloknak készülő 
árukészlettel csábít. 
A Lacoste mindenkié.
• The favourite brand 
of tennis players, sporty 
yet elegant Lacoste. 

Laoni
1072 Bp., Klauzál tér 1.,
tel.: 322-7481
Nyitva tartás:
hétköznap 1000-1900

• Budapest új kultu-
rális negyedében, a 
Klauzál téren található 
a LAONI design üzlete.  
A márka tervezője Ács 
Ilona, aki az igényes, a 
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különlegességet és az 
egyediséget kedvelő 
nők és férfi ak számára 
tervezi egyedi stílusú, 
letisztult vonalvezetésű, 
természetes bőrből 
készült táskáit, cipőit és  
a hozzájuk  tartozó apró 
kiegészítőket. A LAONI 
pop-up store  más ma-
gyar tervezők exkluzív 
ruháit és kiegészítőit is 
árusítja.
• You can fi nd LAONI 
design showroom in 
Budapest’s new cultural 
quarter at Klauzál tér. 
LAONI’s designer, Ilona 
Ács creates exclusive 
bags, shoes and ac-
cessories especially for 
demanding women and 
men who are in search 
of something special 
and individual. LAONI 
pop-up store sells 
Hungarian designer 
clothes and accessories 
as well.

Laptoptáska 
(Bejegyzés: 86. old.)

Látomás
1052 Bp.,
Dohány utca 16-18.,
tel.: 267-2158 
1074 Bp.,
Király utca 39.,
tel.: 786-6659 
• A Látomásban 
kapható ruhák és ki-
egészítők gondosan 
válogatott, kis szériás, 
pret-á-porter darabok. 
A kínálat három hetente 
megújul, olyan ruhákra 
(táska, cipő stb.) lehet 
számitani, melyek bizto-
san nem fognak szembe 
jönni, mivel kizárólag 
a Látomás boltjaiban 
kaphatóak, mégis ki-
mondottan jó áron lehet 
hozzájuk jutni.
• Látomás is a Buda-
pest select shop brand 
offering ready-to-wear 
unique apparel for the 
style-savvy. Látomás 
offers genuine and con-
temporary clothing for 
the everyday customer 
with affordable prices.

Lloyd 
1052 Bp.,
Deák Ferenc u. 21.
tel.: 429-0101
• A Lloyd cipő egyet 
jelent a magas minő-
séggel, a kényelemmel 
és a designnal, melyet a 
tradicionális cipőkészí tő 
mesterség és a mo-
dern technológia profi  
összehangolása révén 
érnek el. Nem véletlen 
te hát, hogy az elegáns 
divatot követő és sze-
rető hölgyek és urak, 
szer te a világon, oly 
nagy bi zalommal tekin-
tenek a cipősarkak ban 
elhelyezett, jellegzetes 
piros csíkkal ellátott 
láb belikre. Táskák, övek, 
más bőráruk is megta-
lálhatóak. 

• Lloyd shoes refl ect 
quality, comfort and 
design. During manu-
facturing traditional 
processes and modern 
technology are used.

Louis Vuitton
1061 Bp.,
Andrássy út 24.,
tel.: 373-0488
• Egy legendává nőtt 
név, amely meghódította 
a világot, s megalkotta 
az utazás művészetét. 
Vuitton utazóládái, ké-
zipoggyászai, retiküljei 
és kiegészítői a francia 
klasszikus eleganciát és 
minőséget hordozzák 
magukban. A jól ismert 
időtálló barna, a fehér 
alapon színes, illetve 
a legújabb, változatos 
árnyalatokat felvonultató 
kínálat megcsodálható 
és megvásárolható mél-
tó helyén, az Operaház 
szomszédságában.
• A legend which has 
conquered the world 
and has created the art 
of travelling.

Maiko 
gesa@kimono.hu,
tel.: (+36-30) 449-9922
• Modern gyermek és 
női kimonók, öltöztethe-
tő japán MAIKO babák 
és japán anyagokból 
varrt míves táskák.
• Modern children’s 
and woman’s kimonos, 
japanese MAIKO dolls 
and hand-made hand-
bags from japanese 
textiles.

Marks &
Spencer
1051 Bp. Váci utca 27. 
tel.: 266-2605
Allee, tel.: 883-8399
Arena Plaza 
tel.: 455-0606
Mammut II., 
tel.: 345-8500
Westend, tel.: 238-7082
Duna Plaza,
tel.: 239-3766,
Árkád,
tel: 434-8104
• A Marks & Spencer a 
kiváló minőségű női és 
férfi  felsőruházat mellett 
gazdag választékot kínál 
hálóruházatból, fehérne-
műből és kiegészítőkből 
is. Az üzletekben a 
36-os mérettől az 50-es 
méretig egyaránt nagy 
a választék így minden 
korosztály megtalálja a 
számára legmegfelelőbb 
ruhát. Népszerű, hogy 
a nadrágok, szoknyák, 
ruhák, blézerek egy 
méreten belül többféle 
hosszúságban kapha-
tók. A gépben mosható 
kosztümöktől és nyak-
kendőktől a vasalást 
nem igénylő pamut blú-
zokig, ingekig számos 
olyan praktikus holmit 
vásárolhatunk a Marks 
& Spencer üzletekben, 
amelyek tökéletesen 

 al  kalmazkodnak a mai 
rohanó életformához. 
• Marks & Spencer 
offers wide range of wo-
menswear, menswear, 
lingerie, sleepwear and 
accessories from size 
8 up to size 22. New 
technology develop-
ments such as machine 
washable suits, ties, 
non-ironing blouses 
and shirts are the most 
popular products.

Max Mara
1061 Bp.,
Andrássy út 21.
• Nincs még egy ka-
bát a világon, amiből 
annyit adtak volna 
el, mint a Max Mara 
101801 elnevezésű 
modelljéből. A márka 
ma is szimbólumának 
számító darabját a mai 
napig megtalálhatjuk az 
összes téli kollekcióban, 
változtatás nélkül. És mi 
lehet ennek a hallatlan 
népszerűségnek a titka? 
A Max Mara kifi nomult, 
egyszerű szabásvonalú, 
és a luxusmárkák kö-
rében is kimagaslóan 
minőségi alapanyagú 
modelljei azoknak 
a nőknek szól, akik 
szeretnek praktikusan 
és mértéktartóan, ám 
izgalmasan és lendü-
letesen öltözködni. A 
Max Maránál ezek a 
fogalmak nem zárják ki 
egymást. 
• Max Mara- timeless 
style, best known for 
classic clothes and 
luxurious materials, with 
a special talent for knit-
wear and coats. 101801 
the iconic coat of Max 
Mara is the  absolute 
best seller still proposed 
without any modifi cation 
in every winter collec-
tion.

Mayfair
Selection  
1029 Bp.,
Frankel Leó u. 11.,
tel.: (+36-20) 353-6049
• Gondosan válogatott 
elegancia Budapest 
szívében! Az üzletet 
az angol évszázados, 
otthonos nyugalom 
és a klasszikus ízlés 
atmoszférája lengi be. 
Azonban ne gondol-
juk, hogy kalapos úri 
hölgyek és peckesen 
járó urak adják egymás 
kezébe a kilincset: a 
legújabb angol divat 
szerint, limitált szériá-
ban készült mandzset-
tás Hewitt&May női 
és férfi  ingeket, Anglia 
legnagyobb mandzset-
tagomb gyártójának, 
Simon Carternek man-
dzsettáit, sorszámozott 
Knomo táskákat, laptop 
táskákat különböző szí-
nekben és fazonban, az 
1880-tól működő Loake 
cég varrott talpú cipőit 
találjuk itt, vagy meg-
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annyi bőrből választhat, 
amiből öv készül, csak 
Önnek!
• Latest english style, 
and high quality shirt-
ing for both men and 
women, limited edition 
shirts from Hewitt&May, 
cuffl inks from Simon 
Carter, numered bags 
and laptop sleeves from 
Knomo, handmade 
men’s footwear from 
Loake.

MBT 
1117 Bp.,
Október 23. u. 25.,
tel.: 279-0919
Arena Plaza,
tel.: 323-1408
Westend City Center, 
tel.: 288-0988
1052, Bp.,
Károly krt. 22.,
tel.: 411-1772
• MBT magyarul azt 
jelenti, hogy Maszáj 
Mezítlábas Technológia, 
melyet maszáj emberek 
mezítlábas járásának 
modellezésével alkot tak 
meg. Ezen a technológi-
án alapulva készítették 
el azt a speciális talp-
szerkezetet, melynek 
lelke a rugalmas, puha 
„Maszáj Szenzor”. Ezzel 
biztosítva a természetes 
instabilitást, is mét mun-
kába állítva tar tó- és 
mozgatórendszerünk 
izmait, megkímélve 
izü le teinket, kialakítva 
az optimális testtartást. 
Próbálja ki és érezze 
jótékony hatásait!
• MTB means masai 
barefoot technol-
ogy was created after 
modelling the masai 
people’s walking on 
bare foot. The shoes 
ensure the natural way 
of walking, optimal 
body position and joints 
treatment.

Metropolitan
1054 Bp., Aulich u. 4-6., 
tel.: 302-5243
• „Nagyon egyszerű 
íz lésem van, mindig a 
legjobbal vagyok meg-
elégedve” – fogalmazta 
meg Oscar Wilde saját 
maga és a Metropolitan 
vásárlóinak mottóját. A 
pesti belváros új divat-
üzletében keveredik 
New York nagyvárosias-
sága, Párizs eleganci-
ája és Milánó divatja. A 
Moschino Cheap&Chic, 
Alberta Ferretti és Pollini 
designer márkák legja-
vát kínálja a háromszin-
tes szalon, amelyben a 
bútoroktól a lámpákig 
mindent egyedileg, 
magyar tervezők alkot-
tak meg.
• The city life of New 
York, the elegance of 
Paris and the fashion 
of Milan at one place: 
we offer Moschino 
Cheap&Chic, Alberta 
Ferretti and Pollini.

1054 Budapest,

Kossuth L. u. 20.

Tel.: 317-7789, (06-20) 772-5273

info@monofashion.hu

www.monofashion.hu

Mono
Fashion Store 
1053 Bp.,
Kossuth L. u. 20.,
tel.: 317-7789
(+36-20) 772-5273
• A belváros szívében 
található Mono Fashion 
a fi atal magyar divat-
tervezők gyűjtőhelye. A 
NUBU vagy az Artista, 
mellett nem csak is-
mert, hanem feltörekvő 
tervezők kollekciói és 
kiegészítői is helyet 
kaptak az üzletben. Az 
egyszerűtől a rafi náltig, 
a basic daraboktól a 
különlegességekig itt 
minden megtalálható!  
• Every month the 
works of a new designer 
are shown in the store 
and several brands 
from abroad will be 
introduced as well. You 
can also check out the 
actual collection of Miju, 
Nubu, and the models 
of Nanushka, Je Suis 
Belle, the Use Group, 
Artista, Miju, nos. and 
Ahn Tuan. A great array 
of alternative T-shirts, 
jeans, extraordinary 
bags and costume 
jewelry is also on the 
racks.  

Müller és Társa
Lakásgaléria 
(Bejegyzés: 51. old.)

Nanushka
(Bejegyzés: 68. old.)

NaraCamicie 
1061 Bp.,
Andrássy út 27., 
tel.: (+36-20) 298-1412
Aréna Plaza
tel.: (+36-70) 389-1970
Mammut I.
tel.: (+36-20) 401-1079
• Minden, ami ing. A 
NaraCamicie Milánóból 
az egész világra kiter-
jedő ingüzlet háló za tot 
hozott létre. Tehette 
ezt azért, mert itt úgy 
fonódik össze a stílus 
a minőséggel, hogy 
keresett divatcikk lett 
az igényes női- és 
férfi vásárlók körében. 
Legfőbb jellemzőik: 

rafi nált megoldások, 
újító vonalvezetés és a 
legfi nomabb anyagok 
használata. A limitált 
darabszámú klasszikus, 
de akár extravagáns 
ingek és blúzok egyedi 
megjelenést biztosíta-
nak viselőiknek.
• Limited edition of the 
most beautiful blouses 
and shirts from Italy.  

Németh Anikó 
MANIER Prêt-à-
porter Showroom 
1061 Bp., Hajós u. 12., 
tel.: 354-1878
• 2010. áprilisában 
nyitotta meg kapuit 
az Operaház tőszom-
szédságában a Hajós 
utcai márkaüzlet, ahol 
a különleges enteriőr 
és az öltözékek szín-, 
és formavilágának 
összhangja teremti meg 
a MANIER világát. Az 
üzletben Németh Anikó 
által tervezett luxus 
prêt-à-porter, designer 
streetwear, alkalmi öltö-
zékek és fűzők kapha-
tók. Az öltözékek mellé 
egyedi kiegészítőket 
kínálnak Né meth Anikó 
és Illés Kata lin tervei 
alapján, melyek különle-
ges kézműves technoló-
giával készülnek.
• Find luxury made-
to measure couture, 
eveningwear and 
corsets, designer 
streetwear and exclu-
sive accessories from 
hungarian fashion 
designer Anikó Németh 
in her new downtown 
showroom. 

Pásztor Leather
Design 
1053 Bp.,
Veres Pálné u. 14.,
tel.: 337-8817
• Pásztor Anni egyi-
ke az utolsóknak, akik 
a bőrmestersé get 
is me rik, és műve lik 
min den csínját-bín ját. 
Kezei kö zött gyön-
gyökkel díszített egyedi 
szőrmekabá tok, es-
télyi ruhák, és termé-
szetesen marhá ból, 
szarvasból, juhvelúrból 
bőrruhák kimeríthetet-
len variációi születnek 
meg, legyen az akár 
egy olyan különleges és 
szokatlan darab, mint 
egy menyasszonyi ruha. 
• Unique fur coats, 
evening dresses and 
leather clothes made of 
cow, deer, sheep velvet. 
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Pelote Tailor-Made
1061 Bp.,
Andrássy út 15.,
tel.: 411-1615
• „Klasszikus egy kis 
csavarral”, áll a Pelote 
Tailor-made mottójában, 
ahol az egyéni méretre 
készülő öltönyök, ingek, 
kosztümök kis-és nagy-
estélyi ruhák egészen 
újfajta élményt bizto-
sítanak viselőjüknek. 
A makulátlan megjele-
nésről, kiváló minőségű 
angol és olasz szövetek 
és selymek, valamint 
számtalan egyedileg 
választható fazon és 
modell gondoskodik. 
Több száz darabos 
selyemnyakkendő-, 
SWAROVSKI 
ELEMENTS kristályok-
kal rendelhető ezüst 
ékszer- és kiegészítő-
kollekció.
Állítsa össze méretre 
készített ruhatárát, saját 
elképzeléseinek meg-
felelően!
• „Classic with a 
twist”. Pelote Tailor-
Made offers you 
made-to-measure 
suits, shirts, ladies 
dresses. Suit fabrics 
from Italy and England, 
beautiful silks, different 
models, and fi ts 
choosen individually, 
always provide you 
a perfect look, and 
maximum comfort. 
In the shop you fi nd 
a special collection 
of accessories, ties, 
cuffl inks, and silver 
jewellery made 
with SWAROVSKI 
ELEMENTS as well. 
Imagine, and create 
your wardrobe 
according to your 
individual taste.

Printa Akadémia  
1075 Bp.,
Rumbach S. u. 10.,
tel.: (+36-30) 613-9485
• Az újonnan nyí ló 
Printa Akadémia az 
első olyan budapes ti 
concept store, amely 
egy tető alá hozza az 
ökodesignt, a szitanyo-
mást, és a tanulást. Itt 
akár egyszerre megte-
kinthető egy kortárs szi-
tanyomott alkotás, vagy 
megtanulható a techni-
kája és akár helyben el 
is készíthető. Az egy-
ben galéria, akadémia, 
üz let, műhely és kávézó 
elérhető áron kínálja az 
ökodesign szellemisé-
gének legkülönlegesebb 
termékeit.
• The recently opened 
Printa Akadémia is 
a gallery, a shop, a 
workshop and café; teh 
fi rst concept store in 
Hungary that houses 
eco-design, printing and 
learning.

Pussy Deluxe &
Vive Maria Stores
Westend – fszt.,
Eötvös sétány 5.
tel.: (+36-20) 317-2827
Mammut I. fszt.
tel.: (+36-20) 548-6730
1066 Bp.,
Nagymező u. 10.
tel.: (+36-20) 231-7368
• A PUSSY DELUXE 
kollekcióját a játékos 
minták és színek, kü-
lönleges fazonok és 
szabások, valamint a 
kidolgozott részletek 
teszik imádni valóan 
cicássá.  Varázslatos és 
bájos ruházat a friss, 
sze xi, elbűvölő és iz-
galmas stílust kedvelő 
nőknek. VIVE MARIA 
a kifi nomult, nőies és 
romantikus. Simone 
Franke berlini designer 
ruhái klasszikus 
vonalvezetésű ek, puha 
alapanyagból, csipkével, 
selyem szalaggal kiegé-
szítve – köz pontban a 
nő, a  nőiesség. 
• Charming and en-
chanting style of PUSSY 
DELUXE for those who 
like to wear glamorous, 
sexy and exciting piec-
es. VIVE MARIA is more 
feminine and romantic. 
Try the more classical 
style of the Berliner 
fashion designer Si-
mone Franke. 

Replay
Replay Flagship Store, 
1056 Bp.,
Andrássy út 13.
Replay Mammut
1024 Bp.,
Lövőház u. 2-6.,
tel.: 345-8564
Replay Westend 
1062 Bp., Váci út 1-3., 
tel.: 238-7174
Replay Aréna 
1087 Bp., Kerepesi út 9., 
tel.: 455-0473
Replay Árkád
1103 Bp.,
Örs vezér tere 25., 
tel.: 434-8343 
• A divatot diktáló 
farmergyártó irányt 
mu tat a farmerviselési 
trendekben. Azoknak, 
akik rajonganak a kidol-
gozott apró részletekért, 
akik az öltözködésben 
be mernek vállalni meg-
szokottól eltérő ruhada-
rabokat. Az üzletekben 
megtalálható a REPLAY 
prémium vonala a WE 
ARE REPLAY is, ami a 
Replayt alapító Claudio 
Buziol szerint: - „Ha a 
Replay a korona, a We 
are Replay az ékköve... 
Azoknak szól, akik unják 
a tucat divatot!
• A leading, trend-
forming jeans company. 
For the fans of details 
and unusual clothes.

Retro
Retro Mammut
1025 Bp.,
Lövőház u. 2-6.,
tel.: 345-8391 
Retro Westend
1062 Bp., Váci út 1-3., 
tel.: 238-7176 
Retro Aréna
1087 Bp.,
Kerepesi út 9.,
tel.: 455-0470 
Retro Árkád
1103 Bp.,
Örs vezér tere 25.,
tel.: 434-8460 
Retro Duna Plaza
1138 Bp., Váci út 178., 
tel.: 239-3824 
Retro Europark
1191 Bp., Üllői út 201., 
tel.: 347-1595 
Retro Campona
1222 Bp.,
Nagytétényi út 37-43., 
tel.: 424-3260
Retro Allee
1117 Bp.,
Október 23. u. 8.,
tel.: (+36-30) 685-2790
• A Retro egy életérzés, 
amely kombinálja a régi 
idők értékeit a modern 
fi atalság energiájával. 
A Retro sikerének a 
titka abban rejlik, hogy 
képes fi atalosan egyedi 
megjelenést biztosítani 
páratlan, stílust teremtő 
árukészletével. Célja az, 
hogy mindenki képes 
legyen megtalálni sa-
ját egyéniségéhez illő 
divatos, egyedi megje-
lenését.
• Retro is more than a 
shop – it is an attitude, 
a mix of old values 
and modern, youthful 
energy. You can fi nd 
fashionable and unique 
clothes suiting you. 

Retrock
1053 Bp.,
Ferenczy István u. 28.,
tel.: 318-1007
• Ifjúság Retrock a te 
neved! Lelkes, fi atal 
tervezőcsapat ékszerei,
öltözetei, kiegészítői, 
új életre keltett régi 
anyagok: mindez 
pénztárcabarát áron, 
egyedi tervek alapján. 
Lollipop, Pussycat, GR, 
Bodza ruhák, színek 
és anyagok kavalkádja 
várja azokat, akiket nem 
érdekel, ha mások is 
tudják, hogy nem átla-
gosak. Itt mindenki ta-
lálhat magának valamit, 
amiről úgy érzi, hogy 
csak neki tervezték. 
• An enthusiastic team 
of young designers 
makes magic with old 
materials and turns 
them into fashionable 
jewels, clothes and ac-
cessories.

Retrock Deluxe
1053 Bp.,
Henszlmann Imre u. 1.,
tel.: (+36-30) 556-2814
• Use, Nanushka, Je 
Suis Belle ruhái, légies 
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formák, nemes anyagok 
játéka szürkébe és feke-
tébe öntve, Tuan bőr-
kiegészítői, különleges 
ékszerek várnak, miköz-
ben minden sarokból 
rémségesen szép Cistas 
babák lesnek rád.
Az elvarázsolt kastély 
várja látogatóit, fi úkat 
és lányokat egyaránt!  
• A unique shop with 
unique clothes (Use, 
Nanushka, Je Suis 
Belle), accessories, jew-
els, posters and dolls.

Roberto Cavalli
1062 Bp.,
Andrássy út 23.,
tel.: 413-0063
• Sziporkázó ragyogás 
két szinten, 260 m2-en! 
Közép-Kelet Európa 
első Roberto Cavalli bu-
tikjában a világhírű olasz 
divattervező fő vona las 
férfi  és női kollekció ját 
kínáljuk, köztük számos, 
a Milánói Divathét kifu-
tójáról ismert darabot. 
A nappali és estélyi 
öltözeteken kívül tás kák, 
cipők, ékszerek és más 
kiegészítők között vá-
logathatnak az üzletbe 
betérők.
• Luminous and spar-
kling space of 260 
square meters offering 
Roberto Cavalli Wom-
enswear and Menswear, 
bags, shoes jewellery 
and other accessories. 

s.Oliver
1052 Bp.,
Deák Ferenc u. 19.
tel.: 266-9097
• s.Oliver mindenkié. 
Az értékálló darabokat 
kedvelők és a legújabb 
divatot követők is kedv-
telve válogathatnak a 
ruhák között. Olyan hely, 
ahol azonnal beleme-
rülünk a vásárlásba. S 
akik az igazán dögös 
cuccok kedvelői, örül-
hetnek, mert az üzletbe 
már megérkezett az 
amerikai énekesnő, 
Anastacia új kollekciója, 
mely nagyon nőies és 
nagyon vagány.
• It is worth buying 
s.Oliver trendy clothes. 

The American singer, 
Anastasia is satisfi ed 
with them. So will you.

Scotch&Soda
Márkabolt
1065 Bp., 
Bajcsy-Zsilinszky út 13., 
tel.: (+36-30) 590-5568
• Ez a divatmárka első, 
magyarországi saját üz-
lete. A brand hitvallásá-
nak megfelelően a két-
szintes, tágas üzletben 
csak olyan női, férfi  és 
gyermek divatterméke-
ket találhatunk, amelyek 
vonzók, minőségiek, 
modernek, eredetiek és 
megfi zethetők. Maga az 
üzlet is hasonló: eredeti 
hangulatot áraszt, de 
szóda nélkül, tisztán.
• International brand 
opens its fi rst store with 
a selection of woman, 
man and children col-
lection. Appealing, mod-
ern and fancy clothes 
with a good price qual-
ity ratio.

Sinéquanone 
1061 Bp.,
Andrássy út 7. ,
tel.: (+36-30) 227-1612
MOM Bk.,
tel.: (+36-30) 698-1025
• A Sinéquanone stí-
lusában a visszafogott 
és kifi nomult francia 
elegancia testesül meg. 
Üzleteink a divatot 
követő, de ugyanakkor 
egyéniségét kiemelni 
akaró nő számára 
kínálják modelljeiket. 
Ruháink megfelelnek a 
modern nő hétköznapi 
kihívásainak, éppúgy, 
mint a kivételes alkal-
maknak. 
• Sinéquanone french 
fashion with elegance 
and style. Day and 
lounge wear for ladies 
of leisure. 

Sisley
1052 Bp., Bécsi u. 5.,
tel.: (+36-30) 682-3617
• Merész, divatötletek-
kel teli, erőteljes kollek-
ciói szezonról szezonra 
diktálják a trendet fi atal, 
dinamikus nők és férfi ak 
számára.

• The daring collec-
tions, full of fashion 
ideas dictate trend for 
young people from 
season to season.

Stan Ahuja  
1060 Bp.,
Andrássy út 38.
tel.: 354-0195
• Lépjen be Stan Ahuja 
világába: egy szabóság, 
ahol az angol és olasz 
hagyományok klasszi-
kus értékeivel találkoz-
hat. Ahol még őrzik a 
régi szabászműhelyek 
kifi nomultságát. Ahol 
a világ legfi nomabb 
anyagaival találkoz-
hat, s ahol nem csak 
tanácsot kaphat, de 
mesterien megmunkált 
ruhadarabokat is. Ebbe 
a világban Ön áll a 
középpontban. Egyéni 
kiszolgálás, exkluzív 
környezetben. Öltönyök, 
ingek, nyakkendők, 
cipők és minden más 
kiegészítő. Mindez Önre 
szabva.
• Enter the world of 
STAN AHUJA: A world 
where you are the 
centre. Our store brings 
the best of London and 
Milan together to create 
a dynamic new look that 
is unique to our brand.
We house every prod-
uct a man needs, from 
elegant business and 
formal suits to matching 
shoes and accessories. 
STAN AHUJA specializ-
es in 100% hand made 
products of the highest 
quality. 

Tisza cipő
Westend Bk.
Széchenyi I. 
nagykör út 27/b.,
tel.: 238-7505
1075 Bp., Károly krt. 1.,
tel.: 266-3055
• Ki hinné, hogy a Tisza 
márka már 1971 óta 
létezik? A gumitalpú 
tornacipők ilyen régóta 
vannak a piacon – min-
denki nagy örömére… 
2003 óta szezonról 
szezonra fi atalos ar-
culattal jelentkezik a 
tervezéseket végző: 
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Pádár Krisztián. A Tisza 
cipők tervezésénél a 
legenda marad, de a 
magasabb minőség által 
sokkal modernebb és 
igazán egyedi darabok 
születnek. A siker határa 
a csillagos ég…
• A legendary gym 
shoe manufacturer 
tailors its products and 
design to today’s needs, 
using high quality ma-
terials.

Tommy Hilfi ger
1052 Bp., Bécsi u. 5.,
tel.: (+36-30) 676-9458
• New York vagy Bu-
dapest? A Tommy 
Hilfi gernél teljesen 
mindegy, mert az üz let 
hamisítatlan mo dern, 
amerikai hangulatot 
csempész a Fashion 
Street világába.
Bőr, farmer, selyem, 
pamut visszafogott 
eleganciájú keveredése. 
Merész, fi atalos, rafi nált 
és trendi. A legutolsó 
di vat a tengerentúlról.
• Daring, youthful, art-
ful and trendy. The latest 
fashion from beyond 
the sea.

Trend-Design 
webshop
(Bejegyzés: 41. old.)

Vass Cipő
1052 Bp., Haris köz 2.,
tel.: 318-2375
• Régi korok világába 
csöppenünk, amikor 
belépünk Vass László 
kicsiny, belvárosi boltjá-
ba. Olyan világba, ahol 
még kézzel varrták a 
cipőket, óriási gonddal, 
műértelemmel. Éppen 
ezért a Vass név ma már 
pont olyan jól cseng 
külföldön, mint Magyar-
országon. A leginkább 
férfi aknak készített, 
stílusos darabok hosz-
szú éveket kísérhetnek 
végig életünkben, hisz 
az örökkévalóságnak 
készülnek.
• Shoes for a lifetime, 
hand-made master-
pieces of internationally 
respected professionals.

Vathy’s Corner
1052 Bp.,
Petőfi  S. u. 14.,
tel.: 411-0636
• Budapest új főut-
cájának egyik ékköve. 
Az igényes férfi ak egy 
helyen megvásárolhat-
ják ruhatáruk
minden egyes darab-
ját. 17 elismert olasz 
(CANALI, a.Testoni, 
Reporter, DALMINE, 
BORSALINO...) és né-
met márka (van Laack) 
termékeiből válogat-
hatnak , akár egy kávé 
vagy frissítő mellett. 
Egyedi rendeléseket 
is felveszünk, öltönyt, 
inget, akár struccka-
bátot is elkészítenek 

partereink az Ön igényei 
szerint. Angol, német, 
olasz, orosz nyelven is 
ki tudjuk szolgálni
vevőinket! 
• Excellent quality, el-
egant but casual Italian 
shoes, suits and ties.

Versace
1052 Bp., Párisi u. 3.,
tel.: 266-4271
• Ha azt mondom, 
olasz divat, azt mondod, 
hogy Versace. A név 
mögött rejlő fogalom 
már szigorúan össze-
fonódott a stílussal.  Az 
üzlet jól alkalmazkodik e 
stílushoz, az aranysárga 
és fekete falak, a jelleg-
zetes Versace-mintás 
anyagú beszőtt kárpitok 
és tükrök között, iga-
zi olasz dívának vagy 
macsónak érezhetjük 
magunkat. A tervezők 
mindig a legtrendibb 
színekbe öltöztetik a 
vásárlókat. Legyen az 
akár egy farmer, egy 
blúz vagy egy elegáns 
koktélruha. 
• If I say Italian fash-
ion, you say Versace. 
The name is an image 
meaning the style.

Vincze Cipő
1036 Bp., Lajos u. 35.,
tel.: 335-4142
1025 Bp.,
Szépvölgyi út 92/e.,
tel.: 325-5298
• Szereti a táskákat? 
Imád cipőt vásárol-
ni? Vagy mindkettő? 
Hölgyeim, a Vincze 
Cipőboltban olyan 
exklu zív darabokra 
bukkanhatnak, amelyek 
nélkül nem lenne teljes 
otthoni kollekciójuk. 
Olyan olasz bőrtermé-
kek és kiegészítők közül 
válogathatnak, amelyek 
birtokában minden 
fogadáson egyedülálló 
stílust, míg a hétközna-
pokon ne mes eleganciát 
képviselhetnek.
• The Vincze shoe shop 
offers you exclusive 
footwear and bags.

Wellensteyn  
1136 Bp.,
Pannónia u. 15-17.,
tel.: 210-2486
• A prémium kategóriás 
kabátokat gyártó ham-
burgi cég a Wellensteyn 
magyarországi kép-
viselete a Vígszínház 
szomszédságában várja 
a vásárlókat, ahol több 
mint 100 féle, különböző 
stílusvonalat képviselő 
kabátmodell közül 
választhatnak az egyé-
niségükhöz, igényeikhez 
leginkább megfelelő ru-
hadarabot. Az elegáns, 
extravagáns vagy éppen 
sportos utcai visele tek 
mellett megtalálhatóak 
a golfozáshoz, lovas-
sportokhoz, vadászat-
hoz szükséges, felső 

szegmensbe tartozó, a 
legmagasabb igényeket 
is kielégítő különleges 
kabátok is. 
• Welcome to the 
amazing and unique 
world of Wellensteyn 
jackets!

Wild West Store
1032 Bp., Szőlő u. 84.,
tel.: 439-0070
• Lövésed sincs, mit 
vegyél fel? A Wild West 
Store gazdag kínálatá-
ban felfedezheted eddig 
ismeretlen önmagad. 
Izgalmas, kalandos, 
romantikus éned meg-
találja nálunk a neki való 
divatot, új stílusoddal 
meglepheted és iriggyé 
teheted környezeted. Az 
örökzöld western ruha-
darabokon – csizmákon, 
kalapokon, kabátokon, 
mellényeken, ingeken, 
bőrnadrágokon és 
farmereken – túl számos 
szemrevaló kiegészítő-
vel is megörvendeztet-
heted magad, vagy 
kedvesedet. 
• Apart from the old fa-
vourite western clothing 
(i.e. boots, hats, coats, 
vests, shirts, leather 
trousers and jeans) 
several accessories are 
available here. 

Divattervezők
Fashion designer

Anda Műterem 
1052 Bp., Galamb u. 4.,
tel.: 337-2354,
(+36-30) 933-9746 
• Az avantgárd me-
részsége és a tradíció 
visszafogottságának 
esszenciája  jellemzi 
Anda Emília munkáit. 
Tervezői stílusa nemcsak 
a trend szerint aktuális 
és mai, inkább alter-
natív, experimentális, 
időnként szemtelen és 
kihívó. Számos hazai és 
nemzetközi kiállításon, 
és bemutatón vett részt. 
8 éve állít ki Párizsban, 
ahol nagy érdeklődés-
sel rendelik kollekcióit 
a világ szinte minden 
pontjáról.
• Her fashion designing 
is featured by avant-
garde daring and tradi-
tional gentleness. 

Anh Tuan
Showroom
1062 Bp., Rózsa u. 74., 
tel.: (+36-20) 444-4704
• Luu Anh Tuan viet-
námi származású fi atal 
divattervező Anh Tuan 
néven saját márkát 
ala pí tott Budapesten. 
Ruháinak, cipőinek és 
márkája védjegyének, 
a táskáinak egysége az 
ál tala kifejlesztett felüle-
tekben és anyag-mani-
pulációkban rejlik. Kol-
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lekciói a kontrasztokat 
nem mellőzve a modern 
lu xus megtestesítői. 
A tervező táskáiban, 
kiegészí tőiben gyak-
ran alkalmaz elfe ledett, 
tradicionális kézműves 
technikákat, melyeket 
modern technológiákkal 
ötvöz. Anyaghaszná-
latára a bőr és a textil 
kombinációja jellem ző, 
me lyet különféle fém 
kiegészítőkkel tesz 
teljessé.
• LUU AND THUAN 
offers the collection of 
a young Vietnamese 
fashion designer, who 
prefers leather and 
textile with metal ac-
cessories. Contrast and 
modern luxury.

Artista Divatstúdió 
1088 Bp., 
Puskin u. 19/25.,
tel.: 328-0290,
(+36-20) 510-3540,
(+36-30) 546-1616
• Egyedi, friss, mindig 
az új felé törekvő, a 
jövőbemutató, designt 
megvalósító tervező-
csoport. Kollekcióikra 
jellemző: egyediség, 
egyéniség, kreativitás és 
időállóság. Budapesti 
szalonjukban az aktuális 
kollekciók mellett
egyedi, alkalmi és
esküvői megrendelések-
kel foglalkoznak. Bécs-
ben a Museumsquartier-
ban, COMBINAT néven, 
három osztrák divatter-
vezővel nyitották meg 
boltjukat. 
Tervezők: Imre Katalin, 
Rácz Nóra, Schön Edi-
na, Stampf Katalin
• Unique, up-to-date, 
futuristic design created 
by a group of profes-
sionals.

Balllon 
1132 Bp., 
Visegrádi u. 19., tel.: 
(+36-30) 515-6006
• Az Újlipótvárosban 
található Balllon Bemu-
tatóterem és Galé ria 
2007 ősze óta vár-
ja mindazokat, akik 
az egyéniségüknek 
megfelelő különleges 
ru ha da rabokat, cipő-
ket, táskákat és egyéb 
kiegészítőket keresik. 
Öt designer egy olyan 
ott honos kis teret ál-
modott meg, ahol akár 
teljes ruhatárat is ösz-
szeállíthatnak vendégeik 
számára. Horváth Anikó: 
werebortega, Karattur 
Katalin: karattur, Korényi 
Mariann: maan Marosi 
Krisztina: psycat, Sánta 
Eszter: santa.
• Are you looking for 
unusual clothes, shoes, 
bags and other acces-
sories? The designers of 
Balllon show room and 
gallery are available to 
realise your dreams.

Bara Marianne –
Kalapszalon 
1125 Bp., 
Szilágyi E. fasor 38.,
(A Budagyöngyével 
szemben)
tel.: 200-2203,
(+36-20) 985-7939
• A klasszikus formákat 
(barett, matróz, turbán, 
tok, klós) fejlesztem 
tovább a saját fantá-
ziavilágom és a mai 
igények szerint. Egyedi, 
nőies, fi  nom, könnyen 
hordható és kezelhető 
kalapokat tervezek. 
Évente megújuló téli, 
nyári, alkalmi kollekció 
elkészítése mellett 
személyre szabottan, 
rendelésre is dolgozom.
• The caps and hats 
refl ect my or your 
imagination based on 
classic designs (beret, 
sailor’s hat, turban, 
case). Unique, feminine, 
wearable. 

BARNOFF 
SHOWROOM
Love . Life  
Atelier és showroom
1065 Bp.,
Nagymező u. 14., 
I., em. 20., 
31-es kapucsengő,
tel.: (+36-30) 525-1283
www.barnoff.com
• Tamara Barnoff grúz 
származású, tíz éve Bu-
dapesten élő és alkotó 
divattervező női prêt-à-
porter valamint haute 
couture kreációi egy 
mesevilág hangulatú kis 
helyen, ahol csak mű-
vészet van. Ahol a divat 
leveti trendjeit és inkább 
a személyiség öltözkö-
désébe fordul át. Nyitva: 
H.- Sz.: 10-20 óráig
• In the very heart of 
Budapest, there is a 
tiny, art-fi lled fantasy 
land, where the geor-
gian fashion designer 
creates prêt-à-porter 
and haute couture 
collections for women. 
Where fashion takes off 
its trends and turns into 
dressing the personality.  

Daalarna 
1054 Bp., 
Alkotmány u. 16.,
tel.: (+36-30) 241-7175
• Érzéki megjelenés, 
felejthetetlen alkal-
makra. Ez a Daalarna 
fi lozófi ája. Az esküvők, 
a fényes bálok, fogadá-
sok, estélyek és koktél 
partik olyan események, 
amelyek különleges 
megjelenést, klasszikus 
eleganciát és kiváló 

minőséget kívánnak. 
Az exkluzív szalonban 
az álom valóra válik: a 
legjobb minőségű fran-
cia és olasz anyagokból 
készült ruhák méretre 
szabottak, hozzáillő 
cipőket, kiegészítőket is 
választhatunk. Elegan-
cia és fantázia, nőies 
Nők és férfi as Fér fi ak 
számára.
• “Sensual looks for 
unforgettable occa-
sions” – this is the 
philosophy of Daalarna. 
Elegance and fantasy 
for feminine women and 
masculine men.

Kamchatka Design 
1056 Bp., Nyári Pál u. 7.,
tel.: 266-1720
• A Kamchatka designt 
Schulteisz Márta di-
vattervező alapította, s 
azóta is egyszemélyes 
vállalkozásként működ-
teti műhellyel egyterű 
belvárosi ruhaüzletét. 
Saját készítésű ruháit 
letisztult, keleties han-
gulat, merész szabás, 
szokatlan részletmegol-
dások jellemzik anélkül, 
hogy a hordhatóság 
csorbulna. Elegáns és 
sportosabb ruhái jól 
kombinálhatók egymás-
sal minden korosztály 
számára.
• Márta Schulteisz 
fashion designer creates 
oriental clothes with 
devilish cut, unusual 
solutions and details.

Katti Zoób
1055 Bp.,
Szent István krt. 17.,
tel.. 312-1865
• Régmúlt századok 
szalonjai hasonlíthattak 
Zoób Kati szalonjához. 
A középpontban csak a 
Ruha, a Nő, és a Ruha-
tervező áll. Két emelet 
csoda. Ruhái semmihez 
sem hasonlíthatóak, 
időtlenek, egyediek, 
mindez utánozhatatlan 
szabászati rafi nériával 
fűszerezve. Az új földré-
szeket meghódító Zoób 
Kati, magyar föld egyik 
legnevesebb tervezője.
• Clothes, Female and 
Designer are the key-
words of Kati Zoób’s 
fashion designing 
studio.

Kontur Réka
öltözéktervező
iparművész
tel.: (+36- 20) 992-6654;
konturreka@t-online.hu
• Kontur Réka a Magyar 
Iparművészeti Egye-
temen végzett. Egye di 
kézműves technikával 
készíti bőr táska- és ru-
hakollekcióit. Szezonális 
női ruhadarabjai áttört 
technikával születnek 
és etno stílusjegyeket 
viselnek magukon. A 
munkák mind egyedi-
leg, mind kollekcióban 
megvásárolhatók. Főbb 
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kiállításai és divatbemu-
tatói: Iparművészeti Mú-
zeumban (2004, 2005, 
2006); CPD nemzetközi 
ruhaipari kiállítás – 2007, 
Wella Fashion Show 
– Budapest, Zágráb 
2007; Divatolimpia fődíj 
- 2006;
• Bags and clothes 
by Réka Kontur, all 
decorated with a unique 
handcraft technique. 
Her seasonal women’s 
clothes are made in a 
reticulated Etno style. 

Laoni
(Bejegyzés: 61. old.)

Léber Barbara
Couture 
1121 Bp.,
Széchenyi emlékút 12.
tel: (+36-20) 955-5686
• „Szalonomban olyan 
ruhák készülnek, ame-
lyeket kortól és alkattól 
függetlenül, viselőjük 
egyéniségéhez tervezek. 
Legfontosabb szem-
pont, hogy akire a ruha 
készül, érezze, maximá-
lisan a legszebb alkati 
tulajdonságait emeljük 
ki. Olasz, spanyol, 
francia selymekből, 
csipkékből dolgozom, 
igényes kézimunkával, 
nagy szakmai hozzá-
értéssel. Üzletünkben 
lehetőség van alkalmi 
és koktélruhák megvá-
sárlására és kölcsönzé-
sére is.
• I design dresses for 
customers regardless of 
their age or fi gure, re-
garding their personality 
and the part of body 
that deserves being 
emphasised.

Luan by Lucia
1054 Bp.,
Bajcsy-Zsilinszky út 62., 
I. emelet
tel.: 311-5895
• Luan by Lucia – az 
elegancia, a kézműves-
ség, az egyediség divat-
háza, ahol a test, a lélek 
és a szellem harmóniája 
az haute couture je-
gyében teljesedik ki. 
A Divatház, hazájában 
egyedülálló módon, a 
ruhakészítés mellett 
számos szolgáltatást 
nyújt vendégeinek. 
Portfoliójában a privát 
és vállalati stílustanács-
adás, lakástextilek és 
kiegészítők tervezése, 
a szakmai oktatás és 
utánpótlás kinevelése, 
valamint egy jóga- és 
életmód stúdió működ-
tetése is szerepel.
• Preparing houte 
couture clothes tailored 
to your needs; creating 
image; wardrobe tech-
niques.

Nanushka
Nanushka Flagship 
Store 
1052 Bp., Deák F. u. 17.,

Fashion Street,
tel.: 266-2880,
(+36-30)  990-3536
Nyitvatartás: 
Hé. - Szo.: 1000 - 2000

Vasárnap: 1000 - 1800

• A fi atal magyar ter-
vező, Sándor Szandra 
nem hódol be a múló 
trendeknek, hanem 
az állandó esztétikai 
érték megragadására 
törekszik kollekcióiban, 
amelyek a kozmo-
polita, aktív, modern 
nőnek szólnak. Mindez 
kényelmet, hordható-
ságot, természetes és 
visszafogott tónusokat 
eredményez, amit a 
tiszta vonalvezetés és 
az anyagok játéka tesz 
egyedivé és fi gyelemfel-
keltővé.
• The designer Sándor 
Szandra got the unique-
ness of her style from 
the easy to wear pieces 
of clothes and the dark 
colours. She is a real 
modern classic.

Nara Szalon –
Makány Márta
1054 Bp.,
Báthory u. 18-20.
tel.: 311-1949,
(+36-20) 934-4898
• Az élvonalbeli öltö-
zék-tervezőnő, Makány 
Márta, mindkét nem 
számára tervez a külön-
leges jeans daraboktól 
az esküvői ruhákig, 
kiegészítőkig mindent. 
A választékosság és 
a kifi nomult elegancia 
éppúgy jellemző mun-
káira, mint a merészség, 
a ra fi náltan varázslatos 
nőiesség, vagy éppen 
az extravagáns megol-
dások.
• Makány Márta, the 
leading clothes designer 
designs everything from 
special jeans to wed-
ding dresses and suits 
and accessories for 
both sexes.

Náray Tamás
1065 Bp., Hajós u. 17., 
tel.: 266-2473
• A női lélek szépségei 
ruhákban elbeszélve. 
Ezt jelentik Náray Tamás 
alkotásiai a nőknek. 
Neve fogalom a magyar 
és már a nemzetközi 
divatvilágban is. Belvá-
rosi szalonja egyszerre a 
harmónia, nyugalom, és 
tobzódás a színekben, 
szabásvonalak, anyagok 
ezerféleségében. 
• The woman’s beauty 
can emphasised with an 
attractive dress.  Tamás 
Náray offers this to his 
customers.

Németh Anikó-
MANIER Haute 
Couture Salon 
1056 Bp.,
Nyári Pál u. 4.,
tel.: 483-1140
• A Német Anikó nevé-

vel fémjelzett MANIER 
szalon az életörömöt, 
a létezés boldogságát, 
és a lehetőségeink, 
korlátainak kitágítását 
szeretné szolgálni az 
egyedileg készült, 
személyre szabott, 
exkluzív öltözékeivel. 
Előszeretettel alkal-
mazza történelmi korok 
szabásvonalait, szilu-
ettjeit, kézműves meg-
oldásait, elkötelezett 
híve az innovációnak, 
kísérletezésnek. Sze-
mélyesség, nyitottság, 
túlzásoktól sem mentes 
szenvedélyesség jellem-
zi munkáját. 
• Anikó Németh has 
developed a personal 
fashion approach, that 
looks to the heritage 
of French and English 
haute couture, underlin-
ing the importance of 
hand made creations,  
inspired by the colour, 
the composition of the 
great artists of Man-
nerism.  

Orlando
Collection 
1054 Bp.,
Zoltán utca 11.,
tel.: 311-8242
• Lélegzetelállító ruha-
költemények, melyek 
kifi nomultságukkal, 
lágyságukkal, merész 
megoldásaikkal és 
varázslatos színeikkel 
kápráztatják el a női lel-
keket. Ruháik egyediek, 
kreatívak és semmihez 
sem foghatók. Mind a 
nők és mind a férfi ak 
megtalálják itt azt, ami 
legjobban kifejezi lenyű-
göző nőiességüket, ha-
tározott férfi asságukat. 
Bensőséges hangulatú 
szalonjukban nemes 
anyagok és ragyogó szí-
nek segítségével készí-
tik viselőjükre álmodott 
öltözékeiket.
• The fascinating 
clothes by Éva Halász 
and Ágota Nagy for 
women and men. 

Reka Vago
tel.: (+36-70) 380-4754
• Vágó Réka (REKA 
VAGO) cipőtervező 
hosszú éveket töltött 
versenytánccal, így 
tudja, milyennek is kell 
lennie egy igazán jó ci-
pőnek. Az elmúlt három 
évben tervezett kollek-
ciót a Tisza Cipőnek 
(Ma tyó Tisza), valamint 
a Juhos cipőszalonnak, 
majd 2005-ben elkészí-
tette saját márkanevével 
első kollekcióját. Táská-
kat is tervez letisztult, 
de izgalmas vonalú, 
aprólékosan kidolgozott 
cipőihez. 
• The shoe designer 
Réka Vágó’s exciting 
collection with her own 
trademark.
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Salon De
Bohéme 
2000 Szentendre,
Péter-Pál utca 2/b.
tel.: (+36-70) 326-3220
• Szalon, melyben a 
vidéki élet bája kortárs 
divattal elegyül.
Tér, antik tárgyakkal és 
képzőművészeti dara-
bokkal. Divatműhely, 
ami enged betekinteni, 
mesél, befogad projek-
teket, művészeket
Ahol a látogató is al-
kothat...
• Mix of charming 
provincialism and con-
temporary fashion. A 
parlour full of antiquities 
and fi ne-arts goods. 
Fashion workshop host-
ing inspired projects 
end artists. 

USE
1052 Bp., Szervita tér 5.
tel.: 215-8445
• A USE unused már-
kát 2004-ben alapította 
Füzes Eszter, Godena-
Juhász Attila és Tóth 
András. A három terve-
ző olyan nemzetközileg 
is ismert divatmárkát 
akart létrehozni, ami jól 
illeszkedik a nemzetközi 
divatáramlatokhoz, 
mégis megőrzi ha-
zai gyökereit. A USE 
unused azóta Magyar-
ország vezető dizájner 
márkájává vált, több 
szakmai díjat tudhat 
magáénak és számos 
hazai és nemzetközi 
híresség hordja ruháit. 
A kreatív nők prémium 
divat iránti igényét szol-
gálja ki elérhető áron. 
A USE unused tervezői 
számára fontos a nagy 
elődök tisztelete, és a 
szabászati technikák 
mesteri használata. Ars 
poeticájuk, hogy olyan 
időtálló, ugyanakkor 
innovatív és különleges 
kollekciókat alkossanak, 
amik nemzetközi szinten 
is megállják a helyüket, 
mégis tetten érhető 
rajtuk némi fi nom hazai 
inspiráció. Telefonos be-
jelentkezés szükséges!
• The young team of 
designers make some-
thing extraordinary: they 
design clothes resem-

bling the 1940’s, 50’s 
and 60’s, and mix them 
with modern trends.

V50 Design Art 
Studio – Fazekas 
Valéria 
1056 Bp., Váci u. 50.,
tel.: 337-5320
• Fazekas Valéria mun-
kái fényt vetnek arra a 
kapcsolatra, ami össze-
fűzi a képzőművészetet 
az iparművészettel, az 
anyagot a formával és 
a használhatóságot a 
szépséggel. Gyönyörű 
kalapjai nem csak hasz-
nálati tárgyak, hanem 
művészi alkotá sok is, 
amelyek képesek egy-
fajta esztétikai világkép 
közvetítésére: játékot 
űznek a valósággal. 
Hol különböző anyagok 
felületét és színeit hívva 
segítségül, hol pedig 
a formákat, a maguk 
kirobbanó, elementáris 
szépségében. 
• The gorgeous hats 
designed by Valéria 
Fazekas are hats for use 
as well as pieces of art.

www.vasseva.com
www.facebook.com

1061 Budapest,
Paulay Ede u. 67.

for appointment call:
342-8159,

+36 20 922-7471
open: Mo-Fri 1200-2000

Vasseva – Art.  
Studio.Design.Nyúl
1061 Bp.,
Paulay E. u. 67.,
tel.: 342-8159,
(06-20) 922-7471
• 13 éve nyílt meg 
a Liszt Ferenc téren 
vasseva artstúdiója. 
A tündérvilág csupa 
szín, meglepetésszerű 
anyaghasználat, mégis 
minden saját tervezésű 
darabja elegáns és jól 
kombinálható a minden-
napokban. Esküvő? Es-
télyi? Yoga? Bébicucc? 
Cukorfalat kiegészítők, 
ékszerek, akár rongy-
nyuszi? Vagy a pasidnak 
keresel ajándékot? Ott a 
helyed...!
• Hungarian fashion 

and costume designer 
vasseva’s studio-bou-
tique, nestled near 
the ever-bustling Liszt 
Ferenc tér, is turning 
twelve this year!   Her 
fairytale-like world is 
full of vivid colors and 
unexpected material 
combinations, but the 
lines are always simple 
and elegant, with practi-
cality being top priority.  
Check out her studio for 
everything from evening 
wear to yoga outfi t, with 
super-cute accessories 
to round off your look!

Ékszer, óra
Jewel, watch

Anik Jewellery
1052 Bp.,  Váci u. 19-21. 
Millenium passzázs
tel.: 266-3264
• Anik ékszer a belvá-
ros szívében. Modern 
fekete-fehér design. 
Különleges egyedi 
ékszerek és a legújabb 
trendek találkozása.
A hollywoodi sztá-
rok kedvence, a brit 
designer Stephen 
Webster különleges, 
egyedi drágaköves ék-
szerei mellett olyan már-
kák kaphatók üzletünk-
ben, mint a Nomination, 
Tommy Hilfi ger, Swatch, 
Superdry. 
• Shop where the 
shine is on you! A place 
for exclusive jewellery 
collections like Stephen 
Webster, and brands 
like Nomination, Tommy 
Hilfi ger, Swatch, Su-
perdry.

ARIEL 
Ékszerstúdió
1065 Bp., Hajós u. 19. 
tel.: 269-5730
• El tudja képzelni, 
hogy milyen  a ”3 az 
1-ben” nyaklánc, vagy 
milyen jól mutat a ken-
dővel a csuklóra kötött 
óra? Tekintse meg itt!
Elegáns és fi atalos, 
alkalmi és hétköznapi, 
meghökkentő megoldá-
sokkal is bíró női és férfi  
ékszerek és órák ejtik 
rabul az ide betérőt. A 
kreációk között találha-

Fashion & Jewelr y Design
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tók ezüst, gyöngy és ne-
mesacél alapanyagból 
készült darabok éppúgy, 
mint bőr és swarowski 
kristály felhasználá-
sával készült egyedi 
ékszerek vezető külföl-
di  (Dolce&Gabbana, 
Morellato, Just Cavalli, 
Nomination, Breil 
Moschino, Ti Sento), ill. 
hazai ötvösök műhelyei-
ből. A férfi  ékszere a nő, 
a nőé az Ariel. 
• Silver, stainless steel, 
leather, swarowski 
crystal and beaded 
jewelry from hungarian 
and italian designers. 

Aron Design Store – 
Élvonalbeli.
Díjnyertes. Design.
1052 Bp.,
Deák Ferenc tér 4.,
tel.: 411-1416
MOM Bk.
• Aron Design Store. A 
világ vezető formaterve-
zői és design-házai ter-
vezte tárgyak otthona. 
Világhírű karórák, fali-
órák, tollak, táskák, la-
kás-kiegészítők, lámpák 
és egyéb klasszikus és 
cool darabok. Egyetlen 
rendező elv a minőség. 
Amerikai, dán, francia, 
olasz, svájci és japán 
remekművek, amelyek 
megteremtik számunkra 
az esztétikus minden-
napokat. Élvonalbeli 
és díjnyertes design, 
amiért mindannyian 
rajongunk. (Ahogyan Ön 
azt a New York-i Muse-
um of Modern Art-ban 
is lát hatta).
• Aron Design Store. 
A celebration of cut-
ting edge and award-
winning contemporary 
classics from leading 
industrial designers 
and design houses. The 
design we all love.

Baraka
1052 Bp., Párizsi u. 3.,
tel.: 318-2156
• Exkluzív ékszerbolt az 
exkluzív ékszer ínyen-
ceinek. A patinás 18 ka-
rátos aranyból, gyöngy-
ből, kaucsukból készült 
csodák mellett, Calgaro 
különleges selyemből és 
ezüstből szőtt darabjai 
trendet teremtenek 
Budapesten. S akiknek 
minden vágya, hogy 
Hublot, Gerald Genta, 
Danile Roth és Girard 
Perregaux alkotta, hami-
sítatlan minőségű, luxus 
svájci órák ketyegjenek 
karjukon, azok számára 
kihagyhatatlan állomás 
a belvárosban található 
Baraka.
• Exclusive jewellery 
for the fans of exclusive 
jewels.

Bartha Ékszer
Bartha Mariann 
1052 Bp., Károly krt. 22.
Semmelweis u. 19.,
Röser udvar,
tel.: 317-6234

• Ez a több mint fél 
év százados ékszerüzlet 
főként szecessziós 
stílusú saját készítésű 
gyűrűkkel, nyaklán-
cokkal, nyakékekkel, 
karkötőkkel várja az 
érdeklődőket. A Röser 
Udvarban található üzlet 
egyben műhely is. Arany 
és ezüst valódi vagy 
cirkónia köves ékszerek 
igényesen kidolgozott 
darabjai között válogat-
hatunk, de javítás kap-
csán is betérhetünk. 
• Mainly secessionist 
golden and silver jewels.

Caprice
1061 Bp.,
Andrássy út 27.,
tel.: 321-2057,
1052 Bp., 
Apáczai Cs. J. u. 12-14.,
Hotel Intercontinental
tel.: 327-6570
1073 Bp.,
Erzsébet krt. 43-49.,
Corinthia Grand
Hotel Royal
tel.: 413-0103
• Gyémánt, drágakő, 
mely olyan, mint egy 
pil langó: csak hosz-
szú rejtőzködés után s 
gondos átalakulással 
mu tatja meg igazi arcát, 
melytől aztán nem lehet 
sza badulni. Ha azonban 
a Caprice több száz 
darabos ékszerkollekci-
ójára pillantunk, még ezt 
is elfeledjük. Aranyba 
ágyazott csillogó való-
ságot látunk, eklektikus 
és klasszikus különle-
gességeket, élethosszig 
tartó garanciával.
• Several hundred jew-
els, eclectic and classic 
special articles. 

Diron
1052 Bp.,
Bárczy István u. 1–3.,
tel.: 318-9570
• A Diron-ékszerek 
egészen egyediek, nem 
készül sablon róluk, két 
közös jellemzőjük van: 
a magas minőség és 
a sajátos formavilág. 
Diron Isván ékszerter-
vező célja, hogy munkái 
értéket képviseljenek 
viselőik szemében 
hosszú generációkon 
át. Ékszerek és órák az 
Ön kívánsága szerint, 
megrendelésre is. Ha 
innen rendel, önmagát 
is különlegesebbnek 
fogja érezni.
• István Diron’s shop 
sells own designed 
jewels or prepares your 
dream jewel or watch.

Ezüstgaléria 
1126 Bp.,
Dolgos utca 2/2 épület,
MOM Park,
tel.: 201-5192
• Ez az üzlet nem 
csak egy bolt, hanem 
a kortárs ékszerművé-
szetet bemutató, a fi atal 
öt vösöknek teret adó 

galéria. Az éksze reket 
bemutató kiállításokat 
is láthatunk, illetve 
vásárolhatunk egyedi, 
különleges és gyönyörű 
nyakékeket, fülbeva-
lókat, karkötőket. Az 
ezüst mellett kövekből, 
ásványokból készített 
díszeket is találunk: 
a korall, a jade és az 
ébenfa is alapanyag-
ként szol gál az exkluzív 
ékszerekhez.
• Ezüstgaléria is more 
than a shop: a gallery 
housing contemporary 
jewelleries designed by 
young goldsmiths. 

Farkas Ékszer
1111 Bp.,
Budafoki út 19.,
tel.: 209-7365
• Különlegesek Farkas 
Márk munkái. Olyan 
fémekből készít ékszert, 
amelyekkel kevesen 
dolgoznak, mert nehe-
zen megmunkálhatók, 
mint pl. a titán. (Ebben 
Magyarországon az 
elsők.) De azon kevés 
ékszerész közé is tarto-
zik, aki platinából, ebből 
a drága, a gyémántot a 
legjobban érvényesülni 
hagyó fémből is készít, 
teljes mértékben kézzel 
előállított egyedi dara-
bokat.
• The jewels designed 
by Márk Farkas are 
extraordinary, partly due 
to the metals (titanium, 
platinum, etc.) he uses.

Filter Kortárs
Ékszer Design és 
Művészeti Galéria 
1137 Bp.,
Pozsonyi út 49.,
tel.: (+36-20) 957-5612
• A magyar kortárs 
ékszerdesign és a kép-
zőművészet találkozik 
Újlipótvárosban.
Változatos formavilág, 
modern és klasszikus 
technikai megoldások 
jellemzik a galéria 
kínálatában fellelhető 
ékszereket. A tárgyak 
többsége ezüstből 
készült, de a tervezők 
szívesen alkalmaznak 
más különleges anyago-
kat is. A kortárs ékszer-
tervezők legismertebb 
képviselőinek munkáiból 
egyedi, vagy kisszériás 
darabok vásárolha-
tók, rövid határidővel 
méretre rendelhetők. 
Rendszeres időközön-
ként képzőművészek 
mini-tárlata színesíti a 
galéria programját és 
választékát.
• Contemporary hun-
garian jewellery design, 
silver art and more.

Franck Muller
1061 Bp.,
Andrássy út 20.,
tel.: 301-4940
• A svájci Franck Muller 
óragyártó mester szerint 



EGYÉB KÜLÖNLEGESSÉGEK – OTHER SPECIALITIES

71

www.designguide.hu

a gazdagok igénylik az 
első osztályú minősé-
get, de a letisztult forma 
és az elegancia ma 
már untatja őket. Nekik 
kreálja a néha szokatlan, 
néha formabontó óráit 
a 90-es évek elejétől 
cége, mely gyorsan, 
kevesebb, mint 15 év 
alatt az Haute Horloerie 
világának egyik legmeg-
határozóbb vállalata 
lett. A Franck Muller 
órák sajátja: ránézve 
a birtoklási vágy éled 
fel bennünk. Egy óra, 
melynek számlapján 
rendszertelenül sora-
koznak a számok, vagy 
az óra, ami mindig delet 
mutat…és mégis, svájci 
óramű pontossággal 
mutatják az időt… Értik 
már?
• Swiss made luxury 
watches from Franck 
Muller now also avail-
able in Budapest!

Frey Wille
1052 Bp.,
Régi posta u. 19.,
tel.: 318-7665
Ferihegy 2B
tel.: 269-5422
1062 Bp.,
Andrássy út 43.,
tel.: 413-0174
• Elmerülés a művé-
szetbe. A Frey Wille min-
den egyes darabja az 
alkotás, a kreativitás je-
gyében szüle tik meg. Az 
osztrák cég designerei 
olyan mesterektől köl-
csönöznek felejthetetlen 
mintákat, mint Monet, 
Klimt, Hundertwasser. 
A tűzzománcra „rajzolt” 
mintákon ott ragyog a 
XX. század művészete, 
s kinek ez sem elég, 
az ékszerekkel még 
a misztikus ókorba is 
el utazhat.
• Each piece of Frey 
Wille jewel is a mas-
terpiece, with creative 
design.

Gold & Diamonds
1051 Bp.,
Erzsébet tér 7–8.,
Kempinski Hotel,
tel.: 429-3493
• A Kempinski Hotel 
sarkában, gyémántot 
formázó kis térben áll 

az ékszerbolt. Álom 
luxuskivitelben. S, 
hogy erről mely márkák 
gondoskodnak? Bulgari, 
Chopard, Vertu mellett 
olyan gyöngyszemek 
közt csemegézhetünk, 
mint az állandóan 
új utakat kereső de 
Grisogono. Az éksze-
rekben gyönyörködve 
fejet kell hajtanunk a 
profi zmus, az elegancia 
és a szépség jegyében 
született csodák előtt.
• Dreams of luxury! 
Bulgari, Chopard, Vertu 
and de Grisgono are 
to make your dreams 
come true in these 
shops.

Lauli Ékszerszalon 
1137 Bp.,
Pozsonyi út 9.,
tel.: 340-4039
• Már maga az üz let 
is - üveges portáljával, 
különleges világításával, 
a kiállításszerű bemu-
tatással - egy ékszer-
doboz. A legendás 
Maria Gaspari márkával, 
rendkívül jó ár-érték 
arányú, egyedi olasz 
ékszerekkel várják az 
érdeklődőket. A Mariani 
és a Molina kollekcióival 
is találkozhatunk, s 
mindez kiegészül ma-
gasan képzett szakmai 
kiszolgálással.
• The legendary Italian 
brand Maria Gaspari 
offers unique, good 
quality jewellery at 
reasonable prices. 

Marco Bicego 
1061 Bp.,
Andrássy út 13.,
tel.: 328-0117
• Természet ihlette 
luxus a mindennapokra! 
Marco Bicego kézzel 
készített mesteri ék-
szereivel a világ vezető 
ékszerházai közé tar-
tozik immáron tíz éve. 
Marco újradefi niálta a 
mindennapok luxusának 
fogalmát. Az érzékekre 
ható, különlegesen 
gyönyörű arany éksze-
reit a természetből vett 
tökéletesen tökéletlen 
formák ihlették, rend-
kívül egyediek, mégis 

kellően hordhatóak 
ahhoz, hogy tündöklővé 
varázsolják a modern nő 
hétköznapjait. 
• Natural luxury for 
everyday. Hand-made 
jewels by Marco Bicego, 
they are unique, but 
wearable enough to 
cheer up a modern 
woman’s day. 

Miracolo
Ékszerüzlet 
Árkád Bk.,
tel.: 434-5160
Allee Bk.,
tel.: (+36-70) 621-3651
• Egy ékszerdoboz tele 
különlegességekkel. 
Dekoratív vitrinekben 
je lennek meg az olasz 
Comete ékszerek, 
továbbá olyan márkák, 
mint a Gucci, vagy a 
német Joop! kreá ciói. 
18 karátos arany és 
gyémánt szépségek 
és egyedi darabok 
közt válogathatunk. 
Évszakonként megújuló 
készletükben a legújabb 
olasz trend jelenik meg. 
A minőségi Tag Heuer, 
Hamilton és Fortis óráik 
státuszszimbólumok 
– mellettük divatmár-
kák találhatók: Joop!, 
Cerruti,Guess, Esprit a 
teljesség igénye nélkül. 
A termékpalettától az 
üzlet és a kiszolgálás 
sem marad el.
• This shop is like a 
jewel-box, fi lled with 
specialities and well-
known brands: Gucci, 
Joop!, Tag Heuer, Hamil-
ton, Fortis, Comete…

Monarchia Galéria
1014 Bp.,
Hess András tér 1–3.
Hilton Hotel,
tel.: 212-8768
1051 Bp.,
Erzsébet tér 7–8.,
Kempinski Hotel,
tel.: 266-4163
• Üvegbe írt emberar-
cok, fekete-fehér, piros, 
ezüstbe álmodott ezüst 
és borostyáncsodák, 
színes üvegálmok, 
különös kerámiák.
Az országszerte több 
üzlettel rendelkező 
Monarchia Galéria szép 

.
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és nemes feladatot 
vállalt magára: korunk 
tehetséges képző- és 
iparművészei, ötvösei, 
keramikusai számára 
nyújt teret az alkotáshoz 
és a bemutatkozáshoz. 
Nekünk meg a gyönyör-
ködéshez.
• The gallery gives the 
opportunity to gifted 
artists, craftsmen, gold-
smiths and potters to 
introduce their work.

Naga Ékszer    
1061 Bp.,
Andrássy út 44.,
tel.: (+36- 70) 334-2523 
WestEnd City Center, 
Millenium udvar
tel.: (+36-70) 334-2528
Rózsakert Bk., földszint  
tel.: (+36-70) 334- 2531
2040 Budaörs,
Sport u 2-4.
- budaörsi Auchan
tel.: (+36-70) 334-2524
• Elegancia és erede-
tiség. Nálunk minden ki 
megtalálja a hozzá 
tökéletesen illő ékszert, 
le gyen szó káprázatos 
csillogásról vagy meg-
nyerő extravaganciáról. 
Az egyedi tervezésű 
SPINNING ékszerekkel 
mindenki összeállíthatja 
saját ékszerkol lekcióját.
• Elegance and genu-
ineness. Everybody can 
fi nd the jewels suit-
able for them, let it be 
glamorously glittering or 
pleasingly extravagant. 
You can set you own 
SPINNING jewel col-
lection.

Nuovo Ékszer
1052 Bp., Haris köz 3.,
tel.: 318-4415
• Varázslatos világba 
érkezik, aki átlépi a 
belvárosi ékszerüzlet 

küszöbét: klasszikus és 
modern arany ékszerek 
igazgyöngyből és drá-
ga-kőből a kortalan ele-
gancia házában. Egyedi 
tervezésű különlegessé-
gek, örök garancia és a 
legmagasabb igénye ket 
is kielégítő kiszolgálás 
várja az érdeklődő ket. 
Ismerje meg ön is a 
kompromisszumok 
nélküli minőséget!
• Golden jewels with 
gems and oriental 
pearls designed for you. 
Lifetime guarantee.

Omega Boutique 
1061 Bp.,
Andrássy út 18.,
tel.: 312-6449
• A legendás svájci óra 
elegáns környezetben, 
az Operaház közelében. 
• Legendary Swiss 
watches in an elegant 
shop, near the Opera.

Ómama Antik
(Bejegyzés: 51. old.)

Pandora, a design 
szerelmeseinek  
1052 Bp., Kígyó utca 4.,
Monoshop,
tel.: 318-3042
WestEnd,
Bethlen Gábor sé tány 23.,
tel.: (+36-30) 411-0473
• Az egyedi dizájnra 
és kézműves techno-
lógiára épülő Pandora 
brand szakít a berögzült 
ékszervásárlási szo-
kásokkal, és a vásárló 
kreativitására helyezi a 
hangsúlyt. A Pandora 
egyedülálló értéket 
képvisel a design arany 
és ezüst ékszerek 
területén, hiszen vise-
lőjük mindig az aktuális 
évszakhoz, alkalomhoz, 
vagy egyszerűen csak a 

hangulatához leginkább 
megfelelő ékszert alkot-
hatja meg a rendelke-
zésére álló darabokból. 
Ezt a szabadságot a 
Pandora névjegyévé 
vált charmok te szik 
lehetővé. A fantáziának 
ezentúl semmi sem 
szab  határt!
• The golden and silver 
jewels of the Pandora 
design are exceptional, 
because you can wear 
them harmonising the 
certain season, oc-
casion or mood, with 
these charms.

Pavilon Christofl e
(Bejegyzés: 42. old.)

Pelote Tailor-Made
(Bejegyzés: 64. old.)

Royal Diamonds 
Ékszerház
1061 Bp.,
Dalszínház u. 8.,
tel.: 312-2926
• A Royal Diamonds 
Ékszerház egy olyan 
családi vállalkozás, 
amely immár 15 éves 
szakmai tapasztalattal 
várja Önt az Operaház  
tőszomszédságában 
a történelmi hangulatú 
Dalszínház utcában. 
Magasan képzett 
szakemberek meghitt 
környezetben segítenek 
az exkluzív ékszerek 
kiválasztásában. Ebben 
az új, szemet gyönyör-
ködtetően elegáns 
szalonban minden 
kérdését megválaszolják 
a drágakövek és az 
értékes aranyékszerek 
vonatkozásában. Az 
ékszerszalon kiemelke-
dően magas színvonalú 
szolgáltatásokkal vár 
minden érdeklődőt.
• Exclusive jewellery 
in Royal Diamond  near 
the Opera House- a tra-
dition of over 15 years. 
A familiar salon with  
high qualifi ed, friendly  
staff  in historical neigh-
bourhood. 

Sterling
Ékszergaléria  
1092 Bp., Ráday u. 31.,
tel.: 323-0037
• A kortárs magyar 
ék szertervezők elitjének 
munkáit kínálja a Ster-
ling Galéria. Az üzlet 
ékszereit a gyönyörű 
kidolgozottság mellett 
néhol a merész anyag-
használat jellemzi, mely 
még is minden esetben 
tökéletes egységként 
jelenik meg a kész „ter-
mékben”. Fiatal alkotók, 
egyedi ter vezésű, limitált 
darabszámban készült 
ékszereiből válogathat-
nak az igazi különle-
gességekre vá gyók, a 
Ráday ut cában.
• Sterling Gallery offers 
works that are prepared 
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in a limited number by 
the elite of the contem-
porary Hungarian jewel 
designers.

Studio Agram
(Bejegyzés: 52. old.)

Swarovski Partner
Boutique,
Reálszisztéma Kft.
1062 Bp., Váci út 1-3.
Westend fsz.,
tel.: (+36-30) 682-1645
• Belépve az üzletbe, 
eláll az ember lélegzete: 
mesebeli a gazdagság, 
de nagyon is valóságos 
az érték. A Swarovski 
kristály maga az elegan-
cia, a tisztaság, a ne-
mes szépség és a meg-
újulás képességének 
megtestesítője. 1895-
ben Daniel Swarovski, 
cseh feltaláló és látnok, 
a kristályékszerkövek 
metszéséhez és csiszo-
lásához újonnan felta-
lált gépével együtt az 
ausztriai Tirol területén 
található Wattens faluba 
költözött. A divatvilágot 
forradalmasító kezdetek 
óta a Swarovski a világ 
vezető csiszolt kris-
tálygyártójává nőtte ki 
magát.
• Swarovski jewels and 
other masterpieces. 

TAG Heuer
Boutique  
1061 Bp.,
Andrássy út 2.,
tel.: 269-4199,
(+36-70) 938-3062
• A kontinens első TAG 
Heuer márkaboltja. A 
kultikus karórákon túl 
avantgarde napszem-
üvegek, luxus mobiltele-
fonok és francia bőrből 
készített ruházati kiegé-
szítők kaphatók.
• The TAG Heuer luxury 
boutique is the fi rst in 
Continental Europe and 
also unique in show-
ing the whole range of 
products TAG Heuer 
offers, including eye-
wear products (optical 
frames and sunglasses), 
fashion accessories 
and the avant-garde 
communication range in 
addition to watches.

Thomas Sabo
1052 Bp., Kristóf tér 6.,
tel.: 328-0557
1123 Bp., Alkotás u. 53. 
MOM Bk.
• Thomas Sabo-t 
nemcsak magyar ősök-
kel, hanem hatalmas 
képzelőerővel is meg-
áldotta a sors. A német 
ékszerkészítő jól ismer-
heti a női lélek minden 
titkos vágyát, ezért is 
választotta új kollekciója 
jelképéül a bűnbe eső 
Ádám és Éva kígyóját. 
A nikkelmentes ezüst-
tel, türkizzel, ónixszal, 
színezett cirkóniával 
dolgozva sosem látott 
kollekciókat álmodik 
meg, évente akár több-
ször is. Változékony, 
mégis örök.
• Thomas Sabo is a 
jeweller who prepares 
jewel collections with-
out nickel, using silver, 
torques, onyx, coloured 
zirconium.

Vadjutka Design 
Ékszerbolt 
1075 Bp.,
Madách Imre út 5.,
tel.: (+36-20) 390-5541
• A Vadjutka ékszerek 
különlegessége egyrészt 
a változatosságukban 
rejlik, másrészt pedig a 
textilek és más anyagok 
kombinálásában. Az 
eredmény: színek és 
textúrák színes, bohém 
és életigenlő elegye. A 
bolt a város szívében, a 
Madách térnél található, 
mégpedig nagynénje 
ruhaboltjának emeletén. 
Nyitva hétfőtől csütörtö-
kig 11-19 óra között.   
• MThe speciality of 
the Vadjutka jewelry 
are their diversity on 
one hand, and combin-
ing fabric with other 

materials on the other. 
The result is a colorful, 
bohemian and life-loving 
mixture of colors and 
textures. The shop is at 
Madách square, in the 
very center of Budapest: 
on the upper level of her 
aunt’s clothes shop.

Varga Design
Jewellery House 
1052 Bp., Haris köz 6.,
tel.: 318-4089
• Varga Miklós ötvös-
művész ékszereket 
álmodik a világnak és 
nekünk, magyaroknak.
Saját fejlesztésű szaba-
dalma, a háló technika, 
már az évszázad nagy 
lehetőségét, a lézer-
technikát alkalmazza. A 
fi nom fémszálak szö-
vése megkívánja, hogy 
minden egyes ékszer 
ki vitelezése a manuális 
munka aprólékosságá-
val, szeretetével és oda-
fi gyelésével történjen. 
Aki ide betér, a Haris 
közben lévő szalonban 
biztosan megtalálja  ál-
mai ékszerét, készüljön 
az platinából, aranyból 
vagy akár ezüstből.   
• Miklós Varga gold-
smith master uses his 
own invention – teh net 
technique applied dur-
ing laser processes– to 
make a perfect golden, 
silver or platinum jewel 
for you.

Watch de Luxe
1052 Bp., Kristóf tér 6.,
tel.: 411-0430
• Csak ebben a klasz-
szikus értelemben vett 
boltban – ahol nézelőd-
ni, érdeklődni és beszél-
getni is lehet – kapha tók 
a Cartier és a Piaget 
termékei. Az Omega és 
a Breitling órák mellett 
pedig az írószerei és 
ékszerei révén ismert 
Montblanc kollekciójá-
ból is válogathatunk.
• You can buy Cartier 
and Piaget articles 
here, as well as Omega, 
Breitling watches, and 
Montblanc collections. 
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Watch&Co.  
1061 Bp., Király u. 16.,
tel.: (+36-70) 978-5073
• Óra, ékszer és 
napszemüveg. Olyan 
kiegészítők, amelyek 
sokat elárulnak vise-
lőjük igényességéről, 
ízléséről.
 A legnevesebb gyár-
tók termékei itt egy 
helyen megtalálhatók. 
Tag Heuer és Breitling 
óracsaládjaiból ka-
punk itt válogatást, de 
katalógusból is ren-
delhetünk. A hölgyek 
gyémántköves és más 
színes drágaköves 
arany ékszerekkel és 
igazgyöngyökkel lephe-
tik meg magukat. Ezek 
mellett egyedi karika-
gyűrűket és ékszereket 
is készíttethetünk. Az 
ezüstékszerek kedvelői 
a nagyon divatos és 
kiváló minőségű Amore 
& Baci különlegessé-
geiből válogathatnak. 
Napszemüvegekből 
az exkluzív Chopard, 
Givenchy, és Furla mo-
dellek találhatók nagy 
választékban.
• Watches, jewel-
lery and sunglasses. 
You can fi nd here the 
products of the best 
producers: Tag Heuer, 
Breitling, Amore&Baci 
silver jewels, Choppard, 
Givenchy and Furla.

Windsor
(Bejegyzés: 41. old.)

Wladis
Galéria és Műterem
1055 Bp.,
Falk Miksa u. 13., 
tel.: 354-0834
• A műterem Péter Vla-
dimir fémműves forma-
tervező egyetemi tanár 
irányításával alakult. 
Az itt készülő ékszerek 
kötődnek az európai 
klasszikus designhoz. 
A Wladis-ékszer hang-
súlyozza viselőjének 
személyiségét, egyéni 
és különleges tulajdon-
ságaira irányítja a fi gyel-
met, életkortól, divattól, 
státustól függetlenül. 
Készítésmódjuk egye-
síti a hagyományos 
ötvöseljárásokat és a 
legkorszerűbb nemes-
fém technológiát. Nyi-
tott szellemi és szakmai 
műhely.
• The Wladis jewels 
made with the tradition-
al and modern gold-
smith techniques are 
manufactured by Péter 
Vladimir, all of them 
focusing on the wearer’s 
personality and special 
features.

Papír, csomagolóanyag
Paper, wrapping

Bomo Art
1052 Bp.,
Régi posta u.14.,
tel.: 318-7280
• A Bomo Art a szá-
zadforduló hangulatát 
stílusos zenével és 
kifi nomult papírtermé-
kekkel teremti meg. 
A le vélpapírok mellé 
helyezett töltőtoll, 
a bőrkötéses naplók, 
az igényes képeslapok 
a múltra emlékeztetnek. 
A csomagolópapírok, 
és dobozok árusítása 
mellett speciális igények 
kielégítését is vállalják. 
Egyedi meghívók és 
Budapest legnagyobb 
vendégkönyvei, fotóal-
bumai várnak az odalá-
togatókra.  
• The stationery goods 
– writing papers, foun-
tain pens, leather dia-
ries, postcards - recall 
the atmosphere of the 
turn of the century.

Interiur Studio
1052 Budapest,
Vitkovics Mihály u. 6.,
tel.: 266-1666
• Finom szappanok, 
gyertyák, tusfürdők, 
szárított virágok, papír-
termékek sorakoznak 
a polcokon. A múlt 
század hangulatát idéző 
boltban kézzel készült 
naplók, fotóalbumok, 
díszdobozok, képesla-
pok, mártogatós tollak, 
illatos, fából faragott 
fe nyődíszek, koszorúk, 
egyedi csomagolópapí-
rok kaphatók. Speciális 
szolgáltatásként a dísz-
dobozok, naplók, map-
pák, vendégkönyvek, 
és különleges díszcso-
magolások egyedileg is 
megrendelhetők.
• Diaries, photo al-
bums, decorative box-
es, postcards and pens 
make the impression of 
the last century.

Kéttemplom Galéria
(Bejegyzés: 16. old.)

Zsigray Stúdió
1011 Bp., Fő u. 12.,
tel.: 201-0975
• Ha unja már azt, hogy 
minden évben ugyan-
azokat a képeslapokat 
küldi el szeretteinek és 
ismerőseinek, akkor ezt 
az üzletet Önnek talál-
ták ki! Egyedi, tökéletes 
kidolgozású papírtermé-
kek, melyek garantálják, 
hogy minden vásárló 
megtalálja a neki tetsző 
portékát, akár képeslap-
ról, akár csomagolópa-
pírról vagy díszdobozról 
van szó. Vigyázat! Csak 
egyéniségeknek…
• If you are fed up with 
the common station-
eries and postcards, 
come to Zsigray Studio 

and you will get some-
thing special… 

Virág, kert
Flower, garden

Arioso
1075 Bp., Király u. 9.,
tel.: 266-3555
• Virágdesign felsőfo-
kon. Válogatott virágok 
hozzátartozó kaspókkal, 
mécsesekkel, kifi nomult 
lakáskiegészítőkkel. 
Günther Lambert teljes 
kollekciója és a Flamant 
cég fi nom ezüsttárgyai 
igazán otthonra találtak 
a Király utcai ódon
épület íves-boltozatos 
helységeiben. Az üzlet-
ben kávézó is működik, 
az itt található bútorok, 
tányérok, csészék mind-
mind a kollekció részei, 
s ha tetszik, azonnal 
ha zavihetők!
• Flower design in 
superlatives. Plant pots, 
devotional candles, 
the whole collection of 
Günther Lambert, and 
fi ne silver articles of the 
Flamant company. 

Botanic Virág
és Lakberendezési 
Szalon
1133 Bp.,
Pannónia u. 68.,
(bejárat az Ipoly u. felől),
tel.: (+36-30) 512-2605
• Ha röviden kelle ne 
jellemezni e szalont, 
azt mondhatnánk: egy 
hely, ami hangulatot 
és ötletet ad a beté-
rőknek. Képkeretek, 
gyümölcsök, színes 
terméskoszorúk, száraz-
virágból készült füzérek 
kerámiakaspók teszik 
változatossá a dekorá-
ciót. A berendezésnél 
leginkább minimalista 
letisztult formák érvé-
nyesülnek, de a trend 
követői sem lesznek elé-
gedetlenek… főleg az 
Equadorból, Hollandiá-
ból érkezett virágcsodák 
láttán…
• If you enter this fl o-
rist’s, you will see photo 
frames, fruits, wreaths, 
plant pots, and - of 
course – special fl owers 
even from Equador and 
the Netherlands.

Casa Provenza  
1132 Bp.,
Csanády u. 16.,
tel.: 239-1632
• Egy virág és lak-
berendezési üzlet a 
Csanády utcában, ahol 
a mese valósággá válik.
Már a kirakatból láthat-
juk, hogy ez egy nem 
mindennapi hely. Amikor 
belépünk, megszűnik 
a külvilág, elhalkul a 
belváros zaja, és meg-
feledkezünk az időről. A 
gondosan összeváloga-
tott termékek, tökéletes 
harmóniát tükröznek. 
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Szemet gyönyörköd-
tető virágok, egyedi 
virágkötészete adja a 
csokrok és kompozíciók 
különlegességét. Kre-
atív hozzáértő kezek, 
törekednek arra, hogy a 
szépből, még kápráza-
tosabbat alkossanak.
• Home decoration 
with fresh and dry 
fl owers, arrangements, 
topiaries, centrepieces, 
wreaths and swags for 
all occasions. 

Fleurt Virágszalon
1051 Bp.,
Zrínyi u. 12.,
tel.: 321-8122,
(+36-70) 367-5784
• Illatfelhő és 
színkavalkád kertje ez 
a virágszalon, ahol a 
csokroknak, dekoráci-
óknak csak a képzelet 
szabhat határt. Egyedi 
elképzeléseink minimál 
stílusú kompozíciókba is 
önthetők, ha pedig igazi 
kuriózumra vágyunk, 
kenyai virágdíszekkel 
lephetjük meg magun-
kat vagy a számunkra 
legkedvesebbeket.
• Fragrances and 
colours are the special 
marks of this fl orist, 
where stunning and 
surprising bunches and 
decorations are created.

Fű-Fa-Virág
1025 Bp.,
Szépvölgyi út 34.,
tel.: (+36-70) 639-5036
• Kicsi kirakat mögött 
majdnem 100 m2-en 
igazi oázis rejtőzik. 
Csodaszép virágok, ter-
mészetes kötésmóddal 
csokorrá rendezve igazi 
örömet okoznak. Szezo-
nális növények erkélyre, 
teraszra szaktanács-
adással vásárolhatók. 
Nehéz nekik ellenállni.  
Különleges borok és 
csokoládékon kívül 
sokféle ajándéktárgyak 
közül válogathatunk, 
melyeket összhangba 
rendezett szép cso-
magban vihetünk sze-
retteinknek. Az üzlethez 
webáruház is tartozik.
• Exciting ‘disorder’ of 
fl owers; specialities de-
pendent on the season; 
natural raw materials, 
ornaments, ceramics.

Guba Ági
Virágüzlete 
1137 Bp.,
Hegedűs Gyula u. 23.,
tel.: 320-4896
• A virágok csodák ra 
képesek! – bizonyítja be 
a látogatóknak Guba 
Ági. Óriási tapasztalat-
tal rendelkező mester 
vi rágkötő minden al-
kalmat szebbé tud 
va rázsolni alkotásaival. 
Üzletében kellemes illat 
és gyönyörű látvány 
fogad. Az antik búto-
ron koszorúk lógnak, 
s színek pompáznak 

mindenhol. Ezekkel az 
elragadó csokrokkal a 
hölgyek szívét is könnyű 
meghódítani.
• The master who has 
been making bunches 
of fl ower for  nearly 50 
years can make every 
moment more beautiful.

Iringó Virágmanufak-
túra – Koszorú- és 
szárazvirág-bolt 
1053 Bp.,
Károlyi Mihály u.19., 
tel.: 501-4117
• Valahol a Balaton 
partján lecserélték 
egy öreg templom 
padsorait. A több száz 
éves, gyönyörű fa ma 
az Iringó falait díszíti. 
Kápolna
létesült az Irodalom-
történeti Múzeummal 
szemben, a virágköl-
tészet istennőjének 
ajánlva. A falakat koszo-
rúköltemények borít-
ják, megannyi száraz 
virágból készült alkotás, 
csendélet és csokor. Az 
Iringó a virágos tavaszi 
rétek, az illattól terhes 
nyári mezők és az őszi 
táj fáj dalmas szépségét 
varázsolja házunk aszta-
laira, falaira, ajtóira.
• At Lake Balaton 
the pews of a church 
were replaced, and the 
age-oldbeautiful wood 
salvaged to now line the 
walls of Iringo. These 
wallsare decorated by 
wreaths and bouquets 
in myriad composi-
tions, each a unique 
adornment with its own 
inviting allure. Placed 
on your tables, walls, 
and doors these long-
lasting beautiful poems 
of nature will recall for 
you the cycle of the 
seasons.

Kata Virág
1037 Bp., Bécsi út 86.,
tel.: 250-0863
• Bevíz Kata virágbolt-
ja nem csak a kiváló 
minőségről és az ott 
lakó balatoni gerlékről 
híres. Szakmai körökben 
az egész kontinensen 
ismerik és elismerik az 
itt tanuló virágkötőket, 
hiszen európai megmé-
rettetéseken rendsze-
resen az élmezőnyben 
végeznek, bizonyítva 
ezzel a szakmai hozzá-
értést, az egyedi ötle-
teket és a szívből jövő 
lelkesedést, hiszen egy 
virágcsokor ezek nélkül 
mit sem ér…
• Kata Bevíz’s fl orist 
shop is famous for 
premium quality articles 
and the Balaton doves 
living there.

Philanthia
1051 Bp., Váci u. 9.,
tel.: 266-1156
• Philanthia annyit je-
lent: virágszeretet. Épp 
ezt tükrözi ez a virágüz-
let. Különleges virágok, 
exkluzív kiegészítők, 
s lágy zene fogadja a 
vásárlót, mintha egy 
tündérmesébe lépne be. 
Európa egyetlen műkö-
dő szecessziós virágüz-
lete Hild József tervezte 
házban, csodálatos réz-
portállal, belső terében 
eredeti falfestményeivel 
és bútoraival felejthetet-
len élményt ad. Ide nem 
csak virágért érdemes 
ellátogatni.
• The only secessionist 
fl orist in Europe, with 
exclusive fl owers and 
accessories. 

www.violavioletta.hu
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Viola Violetta
Virágüzlet 
1056 Bp.,
Veres Pálné u. 10.,
tel.: 317-4361
(+36-30) 611-9030
www.violavioletta.hu
• Viola Violetta virág-
üzlete az első design 
virágszalonok egyike 
volt a 90-es évek végén. 
Az üzlet és tulajdono-
sa már a nevében is 
hangsúlyozza a „virág” 
fogalmát, mert itt a virág 
valóban fogalom, a 
csokor pedig képzőmű-
vészeti alkotás. Igényes 
megoldások, kifogásta-
lan állapotú növények-
ből, szakértelemmel 
párosítva. Virágkom-
pozíciók, különleges 
csokrok, alkalmi díszek, 
esküvőkre és rendezvé-
nyekre készített virág-
költemények sokasága 
hirdeti munkájukat. 
• In this fl orist salon the 
fl ower is a real concept 
and the bunch is a work 
of art.

Virágkert 
1126 Bp.,
Németvölgyi út 38.,
tel.: 201-0168
• Egy hely, ahová jó 
bemenni. Hogy miért? 
Mert igazi családi 
fészek, barátságos 
emberekkel és nem 
utolsósorban gyönyörű 
virágokkal… Ha ízléses 
csokrokra, különleges 
asztaldíszekre, ajtóko-
szorúkra vágyunk, akkor 
nem kell tovább keres-
gélni… Barna Attila és 
családja egyedi készíté-
sű munkái és az illatos 
holland virágcsodák 
biztosan szíve válasz-
tottját is elkápráztatják 
majd!
• Smart fl ower bou-
quets, bunches for 
special occasions, to 
doors.

Viragneked
1055 Bp.,
Kossuth Lajos tér 18.,
tel.: (+36-30) 954-4200
• Nem csak virág, 
Neked! A gyönyörű 
csokorkölteményekkel 
küldhetünk és vásárol-
hatunk aranyos macikat, 
vicces gumikacsákat, 
vagy éppen bonbont. Az 
üzletben előre összeállí-
tott és kívánság szerint 
kötött csokrot is vá-
laszthatunk. Ha biztosak 
akarunk lenni abban, 
hogy amit kapunk, az 
egyedülálló, és elbűvöli 
azt, akinek szánják, 
akkor a viragneked üz-
lete a megfelelő hely az 
ajándékvásárlásra!
• A fl orist’s where 
you can buy wine and 
chocolate of high qual-
ity or send them by the 
viragneked.hu fl ower 
and present delivery 
service.

Virágom-virágom
1063 Bp., Király u. 20.,
tel.: 328-0633,
(+36-30) 942-2318
• A zsúfolt belváros 
csodarejtő zöld mene-
déke csábító virágillattal 
csalogat magához, s 
kínál forró szenvedélyt 
rózsával, vad hódítást 
liliommal, fűszeres 
egzotikumot orchide-
ával, lázas csábítást 
kálával, önfeledt játékot 
tulipánnal… A kaval-
kád különlegessége a 
csend: a szépség tiszta 
hangja, mely megállítja 
az időt egy-egy kökény-
ágból font dobozra vagy 
kávészem-koszorúra 
pil lantva.
• A peaceful island in 
the busy downtown, 
with attracting fl ower 
scent and exclusive 
fl owers.

Kozmetika, fodrászat,
wellness

Cosmetics, 
hairdresser’s, wellness

Ahava
Szépségkapszula 
1061 Bp.,
Andrássy út 39.
tel.: 413-0630
• Feltöltődött már ásvá-
nyokkal? Ma már Buda-
pesten is kipróbálhatja 
a Holt-tenger világhírű, 
bőrszépítő hatását. 
Ebben a formabontó, 
futurisztikus miliőben, 
ahol üzlet és szalon 
egyaránt megtalálható 
exkluzív Holt-tengeri 
kozmetikumokkal és 
arckezelésekkel lepheti 
meg magát vagy szeret-
teit. Az emberi test 5% 
ásványi anyagokból áll, 
melyek létfontosságúak 
a bőr egészségéhez és 
nedvességtartalmának 
fenntartásához. Az 
Ahava termékek és 
kezelések a Holt-tenger 
ásványi anyagaival, sók-
kal és iszappal segítik 
a bőrműködés hely-
reállítását, mindenféle 
mellékhatás nélkül!
• Dead Sea Salt Skin 
Care products‘ original 
mineral composition 
improves cell metabo-
lism and contributes 
to its restoration and 
regeneration. 

alla Natura minta-
bolt - Essence of 
Beauty - a Szépség 
Esszenciája
1137 Bp.,
Pozsonyi út 21., 
tel.: 320-5952
• A leggyakoribb igék, 
amelyek e mintaboltban 
elhangzanak: csök-
kent, megelőz, ser kent, 
fokoz, regenerál, óv. Ez 
a közelmúltban megnyílt 
kozmetikai üzlet igazi 
kincsestár. Az AA Cos-
metics, az AA Prestige, 
a Bilenda, a Dermika és 
az Organique márkák 
teljes kínálatával várják 
az érdeklődőket. A cég 
szlogenje-”Minden, ami 
szépségápolás!”- alá-
támasztja a kínálatot: 
fókuszban a magas 
minőségű hipoallergén 
arc és test kozmetiku-
mok, natúr és organikus 
szépségápolók. A 
legújabb vonal - az AA 
Therapy - a cukorbete-
gek számára,  a szteroid 
és kemoterápiák után 
bőrregeneráló termék-
családok egyedülállóak 
a magyar piacon.
• Treasure-house of 
natural cosmetics from 
AA Cosmetics, Bilenda, 
Dermika and Organique. 

Bamboo Nail Spa
1036 Bp., Bécsi út 60., 
tel.: 436-0391
• Ebben az exkluzív 
szalonban teljes körű 
kéz- és lábápolási 
szolgáltatást nyújta-
nak magasan képzett 
szakemberek, luxus 
körülmények között. 
Speciális kezelő-trónon 
ülve valóban királyi 
érzéseket élhetünk át, 
hiszen a kezeken és a 
lábakon egy időben szé-
pül meg a köröm, frissül 
fel és válik bársonyossá 
a bőr, miközben egy 
aromaterápiás párnával 
a nyakunkban, valódi 
kikapcsolódásban van 
részünk. Ennyi luxus 
Önnek is jár!
• Whatever your hand 
and foot care needs, 
Bamboo Nail Spa will 
exceed your expecta-
tions. Full nail and foot 
care in a luxurious 
ambience. 

Clinique 
1052 Bp., Váci u. 8.,
tel.: 266-7828
• Patyolattiszta, vi-
lágos, csupa-üveg 
Clinique szalonban 
kicsit megáll az idő. 
Behunyjuk a szemünket, 
és azt érezzük, hogy 
a bőrünk itt a legjobb 
kezekbe került. 
Nincs semmilyen 
varázslat, fi atalodni, 
szépülni, megváltozni, il-
latossá lenni, a Clinique 
antiallergén, érzékeny 
bőrön is kipróbált ter-
mékeivel lehet. Mindent 
a bőrért és a Nőért.
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• The Clinique shops 
sell beauty products, 
perfumes and make 
ups.

EastSideHair
1093 Bp.,
Gönczy Pál u. 4.,
tel.: 299-0886
• Fiatal, de tökéletesen 
kiforrott és professzi-
onális hajszalon, mely 
hisz a vevő döntései ben 
és meghagyja szemé-
lyiségének intim tere it. 
Az igényesen kialakított 
üzletben gondosan 
válogatott, ma gas 
színvonalú berendezé-
sek, büfé és masszírozó 
hajmosóállások biztosít-
ják a szolgáltatás tö-
kéletességét és a vevő 
nyugalmát. A baráti 
árakhoz baráti kiszolgá-
lás tartozik.
• A new but profession-
al hair parlour, where 
you are important. What 
you get is not a simple 
hairwash but massage 
too.

Estée Lauder 
1052 Bp., Váci u. 12.,
tel.: 266-7829
• Különleges, légies, 
színes kis üvegcsék, 
elképzelhetetlen szín-
áradat, belépve az 
üzletbe az ember azt 
érzi, hogy az Estée 
Lauder-nél minden a 
nőért és a szépségért 
van. Üvegből készült 
falaik hűen tükrözik 
vissza a világszínvona-
lon összeállított krémek 
sziluettjét. Parfümök, rú-
zsok, szemhéjpúderek, 
arckrémek közt repül az 
idő, de egy biztos, hogy 
ez nem a bőrünkön fog 
meglátszani.
• The salon of the 
world famous beauty 
company Estée Lauder 
is found in downtown.

Glamour Beauty
Parfüméria
és Szépségszalon 
1124 Bp.,
Hegyvidék központ
Apor Vilmos tér 11-12.,
tel.: 224-0132
• A Glamour Beauty 
parfüméria a luxus, az 
elegancia és a minőség 
szentélye, mely nem 

egyszerűen csak egy 
a színvonalas parfü-
mériák közül, hanem 
egy olyan üzlet, ahol a 
szépségtanácsadók va-
lódi szakértelemmel és 
folyamatosan frissített 
ismeretekkel állnak a 
vásárlók rendelkezésé-
re, legyen szó akár illat-, 
akár bőrápolási, akár 
sminktanácsadásról. A 
legismertebb kozme-
tikai márkák, Chanel, 
Esteé Lauder, Hermés, 
Clarins mellett számos, 
az országban csak itt 
elérhető, egyedi és igen 
exkluzív illatszer is kap-
ható a parfümériában.
• The Glamour Beauty 
perfumerie is the sanc-
tuary of luxury, elegance 
and quality, which is not 
just one of the high-
quality perfumeries but 
a place where beauty 
consultants with real 
expertise and with con-
stantly updated knowl-
edge are available for 
the customers, let it be 
a question on perfume, 
skin care or make-up.

Hajas Szalon
1051 Bp., Nádor u. 20.,
tel.: 311-8670
1052 Bp., 
Erzsébet tér 2.,
tel.: 317-0005
1024 Bp., Retek u. 12., 
tel.: 315-0389
• Hajas László-frizurát 
viselni ma státusszim-
bólumnak számít. A 
Hajas Szalon olyan, mint 
egy nyüzsgő hangya-
boly, egy profi  csapat 
lesi, vágja, szárítja, festi, 
egyenesíti, göndöríti, 
melírozza a vendégek 
„kívánságait”. Közép-
Európa egyik legneve-
sebb mesterfodrászá-
nak nagyon egyszerű a 
titka: a végtelenül profi , 
hajszálpontos munkát 
elegyíti a legújabb 
trendekkel. 
S kész a FRIZURA.
• The secret of László 
Hajas ’s hairdresser’s 
shops is professional-
ism, precise work and 
the knowledge of the 
latest trends.

Hajsza 
1065  Bp.,
Podmaniczky utca 21.,
tel.: 312-0287
• Kizárólag a német 
Schwarzkopf termé-
keivel alkotó mester-
fodrászok profi zmusát 
a visszajáró vendégek 
ga rantálják. És mi a 
haj szobrászok titka? 
A leg újabb trendeket, 
klasszikus vonalakat, és 
a természetes színeket 
találjuk a palettájukon. 
A fi nom eleganciával 
berendezett fodrász-
üzletben egy órára 
biztosan körülöttünk, és 
a frizuránk körül forog 
a világ.
• This elegant hair-
dressing salon focuses 
on you and your hair 
using the products of 
Scwharzkopf, by the 
best hairdressers. 

High-Care Center
1133 Bp., Tutaj u. 3-5., 
tel.: 331-0149
• Világszerte működ-
nek High-Care Cente-
rek, melyek a szépség, 
az egészség és a test-
ápolás szakintézményei. 
Profi  kezeléseik között is 
igazi unikumnak számít 
az új oxigén-ion fürdő, 
mely az arc és test 
megfi atalítását garan-
tálja. A High-Care itthon 
is a cellulit és anti-aging 
kezelések specialistája. 
18 éves tapasztalattal 
bizonyított kezelési 
eredményekkel, kiváló 
High-Care kozmetiku-
mokkal garantálják a 
teljes megelégedését, 
mindezt kellemes, intim 
környezetben. 
• With over 18 years of 
experience, High Care 
Center specializes in 
Cellulitis and Anti-Aging 
Skin Treatment. 

Isis Day Spa 
1085 Bp., Üllői út 14., 
tel.: 266-2544
• A nyugalom és feltöl-
tődés szigete a városi 
rohanás közepette. Már 
a berendezés is kifi no-
mult ízlésről árulkodik: 
csupa natúr szín, sok 
növény és színes kö-
vek a természetesség 
jegyében. A spa-ban 

FEELING A LITTLE OVERWHELMED?
RELAX YOUR MIND AND BODY IN THE 
MIDDLE OF THE CITY IN OUR EXCLUSIVE 
DAY SPA. FACIAL, BODY, HAND AND FOOT 
PAMPERING TREATMENTS, SPECIAL SPA 
PACKAGES  IN A RELAXING ATMOSPHERE. 
STEAM BATH AND FINNISH SAUNA.

WWW.ISISDAYSPA.HU • INFO@ISISDAYSPA.HU • H-1085 BP., ÜLLŐI ÚT 14. • +36 1 2 66 77 88 • +36 20 323 48 44
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egyaránt megtalálhatók 
a kozmetikai  BABOR, 
GUINOT, a natúr 
KURLAND kiváló mi-
nőségű  kozmetikumai,  
Budapesten egyedül 
állóan Permanent  
Contour arc- és test-
kezelései, valamint a 
vegán SPA RITUAL  
kéz-és lábápolási  ke-
zelései . Professzionális 
alakformálás kavitációs 
ultrahanggal és rádió-
frekvenciával. Testet-lel-
ket megújító testkezelés 
és peeling (különleges 
esőerdő-zuhannyal), 
thai, svéd, mauri (egye-
dülálló új-zélandi) és 
indián lávaköves masz-
százs, páros kezelések; 
fürdő virágszirmokkal, 
masszázs belga csoki-
val – mindez csak ízelítő 
a sok csábító lehetőség 
közül.
ISIS day spa- Új életre 
kelt
• A patch of peace and 
wellness in the big city, 
in pleasant atmosphere, 
with premium quality 
beauty products, body 
treatment and peeling 
and massage.

LE PARFUM 
CROISETTE –
Zólyomi Zsolt 
parfümériája 
1052 Bp.,
Deák Ferenc u. 16-18.
Hotel Le Méridien 
Fashion Street,
tel.: (+36-30) 405-0668,
• Zólyomi Zsolt, 
Magyarország egyet-
len parfümőrének a 
luxusparfümériájában 
személyre szabottan 
keresik meg az Önhöz 
leginkább illő kreáci-
ókat. A világ legjobb 
niche parfümházai-
nak - Annick Goutal, 
L’Artisan Parfumeur,  
Atelier Cologne, 
Emeshel, Esteban, 
Etro, Frapin, Gianna 
Rose Atelier, Honoré 
des Prés, Juliette Has 
a Gun, Les Parfums 
de Rosine, Mona di 
Orio, Odin, Olfactive 
Studio, Penhaligon’s, 
Puredistance, 
Réminiscence, Sahlini, 
The Different Company, 
The Laundress - par-
fümkülönlegességei 
között a magyar par-
fümtörténelem ódon 
illatait és csodaszép 
alapanyagokat is meg-
szagolhatunk.
• Le Parfum Croisette 
- Exciting Fragrance 
creations and personal 
perfume styling from 
Zsolt Zólyomi, the sole 
Hungarian perfumer 
and a selection of 
the world’s most 
exclusive niche perfume 
houses: Annick Goutal, 
L’Artisan Parfumeur,  
Atelier Cologne, 
Emeshel, Esteban, 

Etro, Frapin, Gianna 
Rose Atelier, Honoré 
des Prés, Juliette Has 
a Gun, Les Parfums 
de Rosine, Mona di 
Orio, Odin, Olfactive 
Studio, Penhaligon’s, 
Puredistance, 
Réminiscence, Sahlini, 
The Different Company, 
The Laundress.

Mandala Day Spa
1133 Bp., Ipoly u. 8.,
Kleopátra ház,
tel.: 801-2566
• Képzeljen el egy 
helyet, ahol a gondok, 
az őrült rohanás nem 
létezik. Képzelje el, hogy 
varázslatos környezet-
ben öleli körül a csend, 
a béke, a nyugalom. 
Ez nemcsak álom, ez 
a Mandalában a való-
ság. Magyarországon 
egyedülállóan az eredeti 
holt-tengeri sóval dúsí-
tott fürdő élvezetét és 
jótékony hatásait nyújt-
ja, az indiai, ajurvédikus, 
svéd, japán kezelések 
mellett.
• Dead Sea salt bath 
and Indian, Ayurvedic, 
Swedish and Japanese 
beauty treatments make 
magic to your body and 
soul. 

Mary Chor  
Referenciaszalon 
1023 Bp.,
Árpád fejedelem útja 
44.,
tel.: (+36-70) 239-3999
• Az egészséges bőr 
természetesen szép. 
A mai szennyeződé-
sekkel teli, stresszes 
világunkban íme egy 
hely, ahol a teljes ella-
zulás, a nyugalom és a 
pihenés során komplex 
arc- és testkezelésekkel 
– parabénektől, génmó-
dosított összetevőktől 
és kémiai fényvédőktől 
mentes - francia Mary 
Cohr termékeket hasz-
nálva indítják be a bőr 
természetes mecha-
nizmusait, hozzájárulva 
a gyógyulásához és 
regenerálódásához. 
A professzionális, na-
gyobb hatóanyag tartal-
mú Mary Cohr termékek 
otthoni használatra is 
megvásárolhatók.
• Full range of face 
and body treatment 
with french product line 
Mary Cohr. Paraben-free 
natural cosmetics which 
combines essential oils 
and active ingredients 
to attract costumers 
who seek out natural 
products.

Masculin
1137 Bp.,
Pozsonyi út 12.,
tel.: 786 4642
• A Pozsonyi út legele-
gánsabb enteriőrje mö-
gött a férfi -szépségápo-
lás legmagasabb szintű 

szentélye rejtőzik. Ilyen 
szalon talán egész Euró-
pában sincs! A tökéle-
tesen kialakított, nagy 
műgonddal berendezett 
kezelőhelyiségekben a 
képzett stábnak köszön-
hetően test és lélek is 
megpihen és felfrissül. 
A Masculin nem tömeg-
igényeket elégít ki. Csak 
csúcsragadozóknak!
• The most elegant 
interior of Pozsonyi út is 
perfect for the profes-
sional who offers beauty 
treatments for HIM. 

Metropolitan
1054 Bp., Aulich u. 4-6., 
tel.: 302-5243
• A belvárosban, 
mégis a város zajától 
és a mindennapi élet 
feszültségeitől távol, 
nyu godtan regenerá-
lódnak a Metropolitan 
vendégei: míg az eme-
le ti Clarins-kabinokban 
a megtisztulás (ametist), 
az egyensúlyba kerülés 
(jade) és a feltöltődés 
(topaz) hosszantartó 
élményével ismerked-
nek, addig a földszinten 
a manikűrös, a fodrász, 
a masszőr, illetve a 
sminkiskola szolgálta-
tásait vehetik igénybe a 
hölgyek, akiket mindig 
friss gyümölcskosár vár 
a teaszalonban.
• A beauty parlour 
featuring Clarins cu-
bicles for cleansing, 
gaining balance and 
siltation and, of course, 
manicurist, hairdresser, 
masseur and make-up.  

Omorovicza
1061 Bp.,
Andrássy út 2.,
tel.: 302-4604
• Gazdag, romantikus 
hagyomány által inspi-
rálva, a természet által 
ihletve, s a legújabb 
tudományos kutatások-
ra alapozva született 
meg az arcápolás igazi 
unikuma, mely mára 
már fogalommá nőtte 
ki magát: Omorovicza. 
Magyar hőforrásaink 
ereje és vitalitása el-
vegyül szépségápoló 
készítményeiben, s a 
harmóniába vetett hite 
különleges kezelései-
ben. Pár kényeztető órát 
mindenki megérdemel, 
itt, a megújulás „szi-
getén”.
• Omorovicza facial 
cosmetics are inspired 
by traditions, impulsed 
by nature, and made 
based on the latest 
researches. 

Primavera  
1024 Bp.,
Lövőház u. 22.,
tel.: (+36-30) 748-8286
• Ez a dekora tív és 
hangulatos üz let a 
Né metországban és 
Ausztriában pi ac-
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vezető Primavera bio-
naturkozmetikumok 
elsőszámú hazai 
le lőhelye, melyhez 
ne gyedszázados nö  -
vényi- és aromate rápiás 
tapaszta lat és ked -ves 
kiszolgálás tár sul. A 
Primavera termékek 
a hatóanyagjaikat a 
mérhetetle nül gazdag 
növényi világból me rí tik 
és mindenkinek bel ső 
és külső egyensúlyt 
ajándékoznak. A legjobb 
minőségre kötelezték el 
magukat, legyen az bio-
aromaterápiás natúr-
kozmetikumok arc- és 
testápolásra, speciális 
olajok és wellnesshez 
és az egészségápolás-
hoz nélkülözhetetlen 
termékek.
• This attractive and 
peaceful shop sells 
Primavera organic 
natural beauty products 
(that are market leaders 
in Germany and Aus-
tria), with professional 
service, and stuff ex-
perienced in fl oral and 
aroma therapy.

SPA Víztisztító 
Csaptelepek
és Zuhanyfejek 
(Bejegyzés: 29. old.)

Vendome
Boutique
1123 Bp.,
Dolgos u. 2/3 épület, 
MOM Park,
tel.: 201-9297
• Francia biokozme-
tikumok, és aromate-
rápiás készítmények. 
Világszerte a legjobb 
minőségű biológiai gaz-
dálkodásból származó 
aromás-esszenciális 
olajok, és alapanyagok 
kiválasztásával készülő 
termékek, amelyek segí-
tenek a test és szellem 
számára megtalálni az 
egyensúlyt, a harmóniát. 
• French bio cosmetic 
products and aroma-
therapy products.

Zsidró Szalon
1061 Bp.,
Andrássy út 17.,
tel.: 342-7366
1025 Bp.,
Zöldlomb és Pitypang 
u. sarka,
Buda Corner Szalon,
tel.: (+36-70) 967-6552
MOM Bk.,
tel.: 224-0320
• Zsidró – egy név, amit 
mindenki ismer. Nem 
véletlenül, hiszen lassan 
30 éve kínál minden 
Zsidró-szalon kiváló 
minőséget a szépülni 
vágyó vendégeknek 
– korosztálytól függet-
lenül… Az üzletekben 
igazi profi  fodrászok 
és a hajfestést külön 
végző technikusok 
garantálják a tökéletes 

végeredményt: és ehhez 
még hozzájárulnak 
a Kérastase exkluzív 
hajápoló termékei is. A 
szakértelem és luxus 
tökéletes harmóniája…
• A name, an image... 
known by everyone. 
Professional hairdress-
ers and hair dying 
specialists reach a 
gorgeous result on your 
hair.

Optika
Optics

Carl Zeiss Optika
1061 Bp.,
Andrássy út 6.,
tel.: 950-4409,
 (+36-30) 217-2666
• Ezúton szeretnénk 
bemutatni Önnek a 
Budapest szívében mű-
ködő Carl Zeiss Exluzív 
Optikai Szalont és 
annak kimagasló, egye-
dülálló szakmai irány-
vonalát. A Carl Zeiss 
Vision 160 éve kutatja a 
látást és annak minden 
oldalát. Ez a folyamat 
rendkívül összetett és 
minden egyes eleme 
személyfüggő. Képzelje 
el, hogy a látás teljesen 
új világát nyitjuk meg 
Ön előtt az i.Scription 
szemüveglencsékkel! 
Mindezt egy olyan 
szalonban, ahol megta-
lálja a szemüvegkeret és 
napszemüveg világmár-
kák széles választékát.
• Carl Zeiss Vision has 
been dealing with eyes 
and vision for 160 years. 
And it can show you a 
totally new world of see-
ing by i.Scription lenses. 
A broad selection of 
spectacle-frames and 
sunglasses. 

Dom Szemüveg-
szalon és Bognár 
Kesztyűüzlet
1054 Bp., Károly krt. 4., 
tel.: 483-0820,
(+36-30) 940-7874
• Trendi miliőben, a 
legutolsó divat szerinti 
napszemüvegek (Dior, 
Armani, Cavalli, Chanel, 
Gucci…) és PÉCSI 
KESZTYŰ! „Ez mind-
mind pécsi kesztyű!” 
Itt találhatók a valódi, 
a tradicionális, magyar 
pécsi gyár aprólékosan, 
sokszor kézzel kidol-
gozott kesztyűi. Akár 
hűvös időre, akár bálba, 
akár autóba. Különböző 
színekben, az aktuális 
divatot követő fazon-
ban, egyedi igényeknek 
megfelelően is, a legfi -
nomabb anyagokból. 
(pl. peckary-bőrből)
• Sunglasses of the 
latest trend (Dior, 
Armani, Cavalli, Chanel, 
Gucci…) and PÉCSI 

GLOVES – the gloves 
are for cold weather, 
for a bal, or for driving, 
made from the best 
materials.

Orange Optika 
1061 Bp., Király u. 38.,
tel.: 243-2931,
(+36-70) 943-6556
• Egyediség, design, 
stílus. Utazásra invi-
tálunk egy különleges 
világba, ahol a közép-
pontban a szemüveg áll. 
Egy csésze kávé mellett 
olyan szemüvegekkel 
ismertetünk meg, ame-
lyek túlmutatnak azok 
hétköznapi jelentésén, 
legyen szó extravagan-
ciáról, bohémságról, 
markáns vagy kifejezet-
ten diszkrét, letisztult 
megjelenésről. A szem-
üveg az Orange-ban 
egy stíluselem, mely 
illeszkedik az egyéni-
séghez és erősíti annak 
kül ső képét.
• Glasses with exclu-
sive spectacle frames 
(such as the famous 
Francois Pinton) make 
you see the world 
brighter. 

Sportszem Optika
1055 Bp.,
Balassi B. u. 2/b.,
tel.: 311-0643,
(+36-30) 747-2124
• Látogasson el a 
sportszemüvegek 
világába. Üzletünk egy 
olyan speciális optika, 
ahol az összes sportág 
legnagyobb márkaneve-
inek sportszemüvegeit 
összegyűjtöttük. Ha a 
futás, vitorlázás, bú-
várkodás, tenisz, golf 
esetleg a biciklizés a 
kedvenc időtöltése, 
boltunkban fellelhető 
hozzá a megfelelő 
sportszemüveg. Ha op-
tikai korrekciót igényel, 
a Sport szem Optikában 
minden sportszem-
üveget dioptriás válto-
zatban is elkészítjük. 
Minden sporthoz sport-
szemüveg, dioptriás 
megoldással is.
• In this shop you can 
fi nd the glasses by the 
best brands for any kind 
of sports.

Vinotéka
Wine shop

Ararat Brandy & 
Szivar Szaküzlet    
1062 Bp.,
Andrássy út 99.
(bejárat a Bajza u. felől),
tel.:  321-3763,
(+36-70) 370-0913
• E különleges bolt és 
bemutatóterem a le-
gendás Ararat brandyk 
hazai fellegvára, annak 
teljes standard, prémi-
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um és super-prémium 
választékával. Az örmé-
nyek legendás aranya 
mellett különleges kézi 
és gépi sodrású sziva-
rok, szivarkák, vízipi pák, 
humidorok és dohány-
kellékek, szakkönyvek 
egészítik ki a palettát. 
Az Ararat az ün ne pi 
al kalmak egyedülálló kí-
sérője, üzleti és családi 
eseményeink izgal mas 
ajándéka. Találkozzon a 
legendával Budapesten!
• This shop and show 
room is the castle 
of Ararat brandies in 
Hungary, with teh total 
range of standard, 
premium and super-
premium products. To 
have a complete joy for 
the drink, we also of-
fer you special cigars, 
water pipes,  humidors 
and accessories, as well 
as technical books.  

Bor és a Társa
1123 Bp., Alkotás u. 53.
tel.: 202-0471
Allee Bk.,
tel.: 202-0471,
Árkád Bk.
tel.: 434-8546
• Akad netán, aki még 
nem ismeri a MOM Park 
bor- és delikát szaküzle-
tét? A 2003 óta fennálló 
üzlet családi vállalkozás, 
ahol az igényes vásárlók 
mindent megtalálnak: 
a legkiválóbb magyar 
és külföldi borok, 
pezsgők, pálinkák, 
valamint sajtok, sonkák, 
pástétomok, helyben 
sütött olasz kenyér, 
krémes fagylalt és friss 
fűszernövények várják 
az ínyenceket. Bor és 
a Társa: a hagyomány 
és a prémium minőség 
egyedülálló ötvözete.
• A shop of wines and 
special food in MOM 
Centre. Tradition and 
quality.

Borkápolna
1071 Bp.,
Damjanich utca 52., 
tel.: 343-5258
• Kuriózum. Mi más-
sal lehet jellemezni 
egy felszentelt oltárral 
rendelkező egykori 
kápolnát, ahol 1300 
fajta bor található? A 
hatalmas, boltíves pin-
celabirintusban kiemelt 
helyet kaptak a kis hazai 
borászatok, amelyek 
választéka közül több 
csak itt található. Rend-
kívüli a választék portu-
gál és spanyol borokból, 
de a világ minden tájáról 
van itt nedű. Hetente 
borkóstolóknak adnak 
helyet a minőségi borok 
e szentélyében.
• You can fi nd 1300 
Hungarian, Spanish and 
Portuguese wines in this 
huge vaulted tavern. 

Bortársaság
1015 Bp.,
Batthyány u. 59.,
tel.: 212-2569
1026 Bp., 
Szilágyi E. fasor 121.,
Budagyöngye BK.,
tel.: 200-0131
1026 Bp.,
Gábor Áron u. 74-78.
Rózsakert BK.
tel.: 200-5538
1092 Bp., Ráday u. 7.
tel.: 219-5647
1061 Bp.,
Andrássy út 41.,
Klassz étterem
1013 Bp., Lánchíd u. 5., 
tel.: 225-1702
1051 Bp., Vécsey u. 5., 
tel.: 269-3286
• Egy igazán jó bor 
csodákra képes… 
A különleges íz mel lé 
különleges hangulatot 
varázsol, akár társa-
ságban, akár egyedül 
fogyasztjuk. A Bortár-
saság vezető pozícióját 
1993 óta elsősorban 
rendkívül nagy és igé-
nyes választékának 
köszönheti – üzleteiben 
többek között olyan 
kizárólagos termelők 
borait vásárolhatjuk 
meg, mint a Heimann- 
(Szekszárd), Oremus- 
(Tokaj) vagy a Szt. 
And rea- (Eger) birtok. 
Kezdő borszakértőknek 
is melegen ajánlott.
• A wine shop with 
an extremely wide and 
high quality range of 
products.

Budai Borszalon
1113 Bp.,
Tas vezér u. 16.,
tel.: 209-4115
• Ez a borszalon 
egy rendkívül „aktív” 
borszalon: a Lorántffy 
Zsuzsanna Borrend re-
ferenciaüzlete, a Budai 
Borbarát Kör megala-
kítója, borvacsorák és 
borkóstolók szervezője. 
Mindezt a magyar borok 
elkötelezett híveként 
teszik. Kínálatukban 
tehát a magyar borok: 
a badacsonyi, az egri, 
a somlói, az etyeki a 
budai, a szekszárdi, a 
tokaji és a villányi borvi-
dékekről.
• We offer Hungarian 
wines from the wine-
growing areas of Badac-
sony, Eger, Somló, 
Etyek-Buda, Szekszárd, 
Tokaj, Villány.

Culinaris
Finomságok és 
Fűszerek Boltja  
(Bejegyzés: 83. old.)

L’Enoteca
1056 Bp.,
Belgrád rakpart 13-15., 
tel.: 486-1665
• A mediterrán stílusú 
L’Enoteca - bepillantást 
enged az olasz borbá-
rok hangulatába. Itt nem 
csak vásárolni lehet, de 

lehetőség van a kiváló 
olasz és magyar borok 
megkóstolására is, kü-
lönleges sajtok, sonkák, 
szalámik kíséretében. 
Itt beszerezhetők az 
üzlet által felfedezett és 
támogatott kisbirtokkal 
rendelkező, egyelőre 
még ismeretlen boros 
gazdák palackjai is. 
Újdonság a Toscana 
Borklub, ahol a vendég 
maga tarthat saját bor-
kóstoltatást, kiválasztva 
a borokat, a kísérő 
ételkülönlegességeket 
és az időpontot.
• You cannot only buy 
but taste high-quality 
Italian and Hungarian 
wines, as well as special 
cheeses, hams and 
salamis. 

La Boutique
des Vins 
1051 Bp.,
József Attila u. 12.,
tel.: 317-5919
• A Malatinszky-kúria 
ízletes borainak, toka ji 
és villányi remekművek-
nek és első osztályú 
francia pezsgőknek ad 
otthont a La Boutigue 
de Vins. Az 1992-ben 
megnyíló első bor-
szaküzlet fabútoraival, 
stílusos berendezésével 
melegséget áraszt. A 
bor kedvelői számos 
kiegészítőt – Riedel 
poharakat, borszetteket 
– is beszerezhetnek. Az 
üzlet belföldre és kül-
földre házhoz szállítást 
vállal.
• We sell the delicious 
wines of the Malatin-
szky mansion, the wine 
region of Tokaj and Vil-
lány, and French cham-
pagne. Riedel glasses 
and wine sets are also 
available.

Monarchia
Matt International
1092 Bp.,
Kinizsi u. 30-36.,
tel.: 456-9898
• Az egyetlen magyar 
tulajdonban lévő, ma-
gyarországi központtal 
rendelkező multinaci-
onális cég budapesti 
borszaküzlete. Elsősor-
ban magyar és ameri-
kai borokat kínálnak, 
főleg a cégcsoport 
tulajdonában lévő egri 
(Kovács Nimród Winery) 
és kaliforniai borásza-
tukból (Starry Night 
Winery), de találunk itt 
Ausztriából, Francia- 
és Olaszországból, 
valamint Er délyből is 
kitűnő ár- 
ér ték arányú borokat.
• The Hungarian wine 
should be famous out-
side Hungary. The only 
multinational winery 
is in 100% Hungarian 
ownership. Mostly Hun-
garian and American 
wine is sold here.
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Montalcino
Borszaküzlet 
1027 Bp., Margit krt. 40
tel.: (+36-30) 325-4800
(+36-30) 750-9596
• ITALIA leghíresebb 
borai! BRUNELLO DI 
MONTALCINO, ROSSO 
DI MONTALCINO, 
CHIANTI CLASSICO, 
VINO NOBILE DI 
MONTEPULCIANO, 
PROSECCO. BORKÓS-
TOLÓK. A magyar borvi-
dékek tételeit is megta-
lálja. Borok díszdoboz-
ban, Magnum-palackok 
faládában. LeValli 
extraszűz olívaolajak, 
ízesített balzsamecetek, 
zselék. Tészta-különle-
gességek, babapiskóta. 
Lazackrém, pikáns 
ételízesítők. Santál gyü-
mölcslevek, San bitter 
és Crodino üdítőitalok. 
Grissini. Pohár kész-
letek, professzionális 
bornyitók. Gasztronómi-
ai tanácsadás!
• Extraordinary wines 
from the region of 
Toscana, such as the 
Brunello di Montalcino, 
the wine of 2006. 
Great atmosphere, 
old wooden furniture, 
barrels and shelves full 
of wine await you.

Présház
Borkereskedés 
1052 Bp., Váci u. 10.,
tel.: 266-1100
• A város közepén egy 
valódi pincére lelhe tünk, 
amely az ország híres 
borvidékeibe kalauzol 
el bennünket. A Prés-
házban minden igényt 
kielégítő borválaszték 
várja a látogatókat a 
mindennapok boraitól 
a csúcskategóriáig. 
Egyedi szortimentükben 
fellelhetők ritkaságok, 
különleges évjáratok 
1940-ig visszamenőleg. 
„Nagy borok” előjegyzé-
sét, borkóstolók, borbe-
mutatók professzionális 
lebonyolítását, gravíro-
zást és házhoz szállítást 
(külföldre is) vállalnak.
• The real wine cellar 
in the heart of the city 
introduces the wine 
regions of Hungary. You 
can order unique wines, 
ask for wine shows, 
etchwork,  and delivery 
(even abroad).

Selection.hu
1036 Bp., Lajos u. 91.,
tel.: (+36-30)498-1052
• Széles választékát 
találja hazai és külföldi: 
Borkülönlegességek-
nek, - Pálinkáknak, 
- Pezsgők és Cham-
pagne-oknak, - Ajándék 
kategóriájú különleges 
import fi nomszeszek-
nek. Kényelmes fotelja-
inkban polci áron fo-
gyaszthat baráti körben 
a fenti termékekből. 

Kávé, cappucino, télen 
forró csoki és forralt bor. 
Webáruházunkból ren-
delhet irodájából vagy 
akár otthonról a fotelből. 
Igény szerinti zártkörű 
céges vagy kihelyezett 
borkóstolók.
• Liquid delight! And 
chocolate, marzipan, 
organic jam and syrup 
for the sweet-toothed.

Szent István
Borszaküzlet
1137 Bp.,
Pozsonyi út. 49.,
tel.: 339-6834
• VINUM REGUM REX 
VINORUM, az üzletben 
Tokaj-Hegyalja borainak 
egyik legnagyobb vá-
lasztéka található. Meg-
vásárolhatók a  muzeális 
tokaji borokon kívül 
Magyarország díjnyertes 
borai és minden, ami a 
borhoz és ajándékozás-
hoz illő. A Margitsziget 
szomszédságában 
borászok várják a vá-
sárlókat szakértő taná-
csaikkal.
• Old wines of Tokaj, 
other prize-winning 
Hungarian wines, plus 
everything else in con-
nection with wines and 
gifts.  

Terroir Club
1037 Bp.,
Csillaghegyi út 13.,
tel.: 453-6023
• Speciális borlelőhely, 
ahol olyan természethű, 
kis kézműves európai 
birtokokról származó 
(terroir, organikus, ese-
tenként biodinamikus ) 
borokat talál, amelyek 
a termőhelyük teljes 
tiszteletével születnek. 
Ha innen választ, egyedi 
és megismételhetetlen 
borral fog találkozni 
akár magának, akár 
ajándéknak szánja. Ba-
rátságos árak, tanács-
adás borfogyasztással, 
kóstolással, tárolással 
kapcsolatban, egyedi 
szolgáltatás pedig a 
magánszemélyeknek 
nyújtott szakszerű bor-
raktározási lehetőség.
• A special place for 
special wines: wines 
from small European 
farms, born out of re-
spect. 

WhiskyShop
1053 Bp.,
Veres Pálné u. 8.,
tel.: 267-1588
• Ha valahol nehéz a 
kísértésnek ellenáll ni, 
akkor a WhiskyShop 
ilyen hely. 4 égtájról, 
közel 500-féle whiskyt, 
de whiskeyt is (!) lehet 
itt megnézni, megvenni 
vagy akár meg is kóstol-
ni. A Whiskyshop egy-
szerre szakbolt, bemu-
tató- és kóstolóhely, sőt 
több ennél: szentély!

A nedű ivása is cere-
mónia, melyhez itt a 
kiegészítők igen széles 
választékát találjuk: mini 
palackokat, poharakat, 
ajándékcsomagokat, 
speciális desszerteket, 
élelmiszereket, sőt szak-
könyveket is.
• This is not a simple 
shop but a place for 
presentations and taste 
with almost 500 whis-
kies. 

Delikatesz
Delicatesse

Azték Choxolat
1052 Bp., 
Károly krt. 22.,
1052 Bp., 
Semmelweis u. 19.,
tel.: 266-7113
• Kövesd a macska-
köves utat és meg-
találod a Choxolatot! 
Mentolos-étcsokoládés 
kávékoktél, bájital, 
chilis forrócsoki, turmix, 
shake, rengeteg bonbon 
minőségi csokoládéból, 
snackek és diabetikus 
termékek. Csöndes 
csokoládésziget gyors 
reggelihez, baráti be-
szélgetésre.
• Coffee cocktails with 
mint and dark choco-
late, magic potions, hot 
chocolate with chilli, 
shake, bonbons, snacks 
and diabetic products.

Bagatellini  
1123 Bp.,
Alkotás u. 53.,
Piazza szint
tel.: 710-1705
• A Bagatellini kávézó-
ban – melynek koncep-
cióját a Villa Bagatelle 
csapata fejlesztette ki – 
és a hozzá kapcsolódó 
Brótpékségben minden 
elsőrangú minőségű, 
természetes vagy bio 
alapanyagokból készül. 
A kínálatban a szendvi-
csektől és kézzel készült 
péksüteményektől 
kezdve a salátákig 
és levesekig számos 
fi nomság megtalálható 
– kicsiknek és nagyok-
nak, helyben fogyasz-
tásra és elvitelre, a Villa 
Bagatelle-től megszo-
kott minőségben és 
mosollyal tálalva.
• Bagatellini Café, 
developed by the 
Villa Bagatelle team, 
is a café and bakery 
where everything is of 
the fi nest quality and 
prepared with natural or 
organic ingredients. 

Baldaszti’s Market 
Delikátesz és 
Bisztró   
1013 Bp.,
Lánchíd u. 5-7-9.,
tel.: (06-30) 280-8612
• Szeretünk enni, 
hiszen az evés élmény, 
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s ezt az élményt szeret -
nénk megosztani min-
denkivel. A Lánchíd bu-
dai lábánál levő cseme-
gebolt és gourmet üzlet 
kínálatában a leg jobb 
minőségű termékek ta-
lálhatók a nagyvilágból, 
s persze jó néhány hazai 
termelő kiváló áruja is. 
Mosoly gós, szakképzett 
eladók várják a vendé-
geket, akár komplett 
bevásárlásról, akár 
csak egy-egy termék 
beszerzéséről legyen 
szó. A Baldaszti’s 
marketban minden nap  
friss szendvicsek és 
péksütemények készül-
nek, és reggelizni is 
lehet. Borválogatásunk-
ban megtalálhatók a 
világ legjobb borai és a 
számunkra különösen 
kedves magyar borvidé-
kek termékei. 
• Delicacy, bistro, 
and food tasting 
from international 
kitchen, gourmet 
food from around the 
world, cooking books 
and gastronomic 
consultancy.

Cadeau Csokoládé 
Cukrászda
1053 Bp.,
Veres Pálné u. 8.,
tel.: 317-7127
• Az ismert gyulai 
Kézműves és Százéves 
Cukrászda termékeinek 
otthont adó üzlet a 
fi nomságok özönét fog-
lalja magába. A kézzel 
készített magas minő-
ségű bonbonok, házias 
sütemények, csomagolt 
csokoládék mellett 
főzött kávé és valódi 
forró csokoládé kényez-
teti a betérőket. Nyári 
időszakban helyben 
főzött fagylalt kapható, 
továbbá különleges 
lekvárok, törhető csoko-
ládé tömbök várják az 
édesszájúakat. A cu-
korbetegekre gondolva 
diabetikus termékeket is 
árusítanak. Rendezvé-
nyekre torta- és bon-
bonkészítést vállalnak.
• Kézműves Confec-
tionery and Goodies 
High quality hand-made 
confetti, cakes, choco-
lates, coffee specialities, 
ground coffee bean, 
exceptional jams and 
honey wait for the cus-
tomers to buy.

CHOCOCO - 
csokoládérium 
1013, Bp., Pauler u. 7.
tel.: 787-6997
• Egy száz éves álom 
narancsligetekről, azték 
fűszeres csokoládékról, 
francia és belga kismű-
helyekről, a kakaó-öv 
ültetvényeiről, életre 
kelt! Édességek a világ 
minden tájáról. 3000 

csábítás egy helyen. A 
Budai vár tövében, az 
Alagút szomszédságá-
ban. Ha újra, különle-
gesre, édesre, édesebb-
re, fűszeresre, fantasz-
tikusra vagy éppen 
klasszikusra vágysz, 
itt megtalálod, de az is 
lehet, hogy épp ő talál 
rád! Térj be hozzánk, 
mi már összegyűjtöttük 
minden vágyadat!
• Sweets from around 
the world, 3000 
temptations at one 
place: near Alagút 
(Tunnel) at the feet of 
Buda Castle.

Csokibolt 
1052 Bp.,
Károly krt.16.,
tel.: (+36-30) 210-0035
• Cégünk Budapest 
belvárosában Európa 
„top” csokoládémár-
káinak legtöbbjét 
forgalmazza. Hangu-
latos környezetben, 
szakszerű kiszolgálással 
mindenkit beavatunk a 
csokoládéfogyasztás 
gyönyörű rejtelmeibe. 
Belgium, Svájc, Olasz-
ország, Németország 
legjobb manufaktúrái-
nak szinte teljes válasz-
tékát kínáljuk. Ingyenes 
díszcsomagolással 
kedveskedünk vásár-
lóinknak. Szeretettel 
várjuk! A csokoládé 
boldog birodalma.
• The happy empire of 
chocolate.

Csokissimo Csoko-
ládé Szaküzlet  
1124 Bp., Kiss János
altábornagy u. 80/a,
tel.: (+36-20) 332-8834
• Csokissimo a csoko-
ládé felsőfoka, egy édes 
sziget a mindennapok 
sűrűjében. Magyar cso-
koládé manufaktúrák 
mestereinek bonbonjait 
(wasabis, chilis, gyöm-
béres, kecskesajtos, 
diós karamelles, zöld 
teás stb.) és táblás cso-
koládéit árusító szaküz-
let. Ahol megtalálhatóak 
még a nagy csokoládé 
nemzetek prémium 
kategóriás csokoládé 
költeményei is. Aki egy 
különleges forró csoko-
ládé vagy kávé koktélra 
vágyik, feltétlenül el kell 
látogatnia ebbe a kis 
csokoládé világba.
• The Csokissimo is the 
superior of chocolates: 
a sweet island in the sea 
of everyday routines. 
The shop sells the can-
dies (with wasabi, chilli, 
ginger, goat cheese, 
walnut-caramel, green 
tea,…) and chocolate 
bars made by Hungar-
ian chocolate manufac-
tures. You can also fi nd 
premium chocolates 
and even hot chocolates 

manufactured by great 
chocolate producing 
nations.

Csokoládé Outlet   
1088, Bp.,
Bródy Sándor u. 26.
• Pest szívében, a 
Magyar Rádió szom-
szédságában, a Magyar 
Nemzeti Múzeum 
mögött várja kedves 
vendégeit! Több ezer 
édesség, csokoládé, 
keksz. Állandó akciók, 
hatalmas választék, 
klasszikustól a külön-
legesig minden, ami 
csokoládé! 
• A world full of 
chocolate miracles, a 
variety of chocolate bas, 
cookies and sweets,  
constantly new sales 
and infi nite chocolate 
creations.

Csokoládia -
A kézműves
csokoládé hazája 
1117 Bp.,
Fehérvári út 27.,
tel.: 790-0088
• Ebben a manufak-
túrában Csukás István 
kedves csoki imádó 
mesehőse jól érezné 
magát: megannyi 
formába „öntött”, tar-
tósítószer és színezék 
nélkül készült táblás 
csokoládék, bonbonok 
és csoki fi gurák közül 
válogathatunk. A saját 
recept alapján készített 
forrócsokoládéik, kávé-
koktéljaik és csokoládés 
tortakülönlegességeik 
miatt pedig érdemes a 
környékre költözni…
• Chocolate bars, 
bonbons and con-
fectionery, plain and 
fl avored chocolate bars 
without colourings and 
preservatives.

CUKORKA - 
Sweetfabric
Budapest
1053 Bp.,
Múzeum krt.7. patio
tel.: 781-8029 
• A CUKORKA 
sweetfabric esszenci-
ája a cukorkakészítés 
látvány jellege. Minden 
betérő megismerheti 
e mesterség fortélya-
it, amely pengeéles 
dizájnnal párosul. 
Érdemes végig követni 
ezt a lélegzetelállítóan 
színes 1 órát, amikor 
a cukorkák kizáró-
lag kézitechnikával 
megszületnek. A bolt 
kínálatában rengeteg a 
kis szériában elkészített 
cukorka, és nyalóka. 
• There are shops 
where you can buy 
candies but Cukorka - 
Sweetfabrik Budapest 
gives you so much 
more, since it’s not only 
a shop but a workshop, 
too.
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Culinaris  
1036 Bp., Perc u. 3.,
tel.: 345-0780
1067 Bp., Hunyadi tér 3. 
tel.: 341-7001
1055 Bp.,
Balassi B. u. 7.,
tel.: 373-0028
• Ez a hely, zarándok-
hely az ízek szerelmesei 
számára. Szeretnének 
minél többet megmutat-
ni a világból az ételeken, 
italokon, fűszereken 
keresztül. Jó móka 
lehet egy „népek kony-
hája” vacsorasorozat 
barátainkkal, hiszen 
itt minden hozzávalót 
megtalálhatunk. De ha 
még nem vagyunk elég 
gyakorlottak főzőtudo-
mányunkban, az általuk 
szervezett Ízakadémia 
főzőiskolában csiszol-
hatjuk tudásunkat, 
tarthatjuk edzésben 
ízlelő bimbóinkat.
• Sanctum of the fans 
of fl avours, to fi nd out 
more about cultures via 
food, drinks and spices.

Gastronomia
Pomo D’oro
1054 Bp.,
Arany János utca 9.,
tel: 374-0288
• A Gastronomia Pomo 
D’Oro ízelítőt ad az 
eredeti olasz konyha-
művészet színe-javából. 
Kínálatukban különle ges 
olasz sajtok, több mint 
40-féle olasz felvá-
gott, friss házi tészta, 
olívaolaj-specialitások, 
balzsamecetek, olasz 
édességek, üdítők és 
ételkülönlegességek 
szerepelnek. A helyszí-
nen is ki lehet próbálni 
specialitásaikat: a kis 
étteremben várnak 
mindenkit egy igazi 
olasz gasztronómiai 
ízutazásra.
• The fl avours and at-
mosphere in Gastrono-
mia Pomo D’Oro makes 
you acquainted with the 
real Italian cuisine. 

Hanna
Fűszerszalon
1053 Bp.,
Veres Pálné u. 16.,
tel.: 317-8408
• Egy kis ékszerdoboz 
a város szívében, a 
Ferencziek teréhez kö-
zel, ahol az ízek, illatok 
szerelmesei kedvükre 
válogathatnak a külön-
leges fűszerek közül. Itt 
mindent megtalál, ami 
fűszeres. Ízelítő kínála-
tunkból: szarvasgomba, 
fűszeres olajok, ecetek, 
mézek, aromaterápiás 
gyertyák. Ajándéknak 
sem utolsó konyhai ki-
egészítők, Jamie Oliver 
innovatív megoldásai, 
hasznos eszközök 
főzéshez, sütéshez.
• This is a little 
diamond store in the 

heart of the city, where 
you can fi nd all, that is 
spice!

Jancsi és Juliska 
Csokoládébolt 
1065 Bp.,
Podmaniczky u. 5.
tel.: 209-2544 
www.jancsiesjuliska.hu
• Ha méltó ajándékot, 
különlegességet keres, 
vagy csak egyszerűen 
kényeztetni akarja ön-
magát, de azt nagyon,
akkor ide, a csokoládé 
mini birodalmába kell 
jönnie. Innen nem fog 
üres kézzel távozni!
Itt megtalálja a világ-
márkák díszes tábláit 
éppúgy, mint a Jancsi 
és Juliska saját készíté-
sű kézműves, csúcsmi-
nőségű csokoládéit. Ám 
ha maradandó élményt 
nyújtó ajándékdobozok-
ra, trüffelekre, gasztro 
célokra, fondübe, szö-
kőkútba való csokolá-
dékra, más meghökken-
tő ritkaságokra vágyik,
akkor Önnek még 
inkább itt a helye!
• Wide range of pre-
mium chocolats of all 
over the world. Also 
hand made tablets of 
their own. If you look for 
impressing and sweet 
presents, souvenirs 
from Hungary just step 
by, this will be your best 
decision in Budapest.

LaDelizia
Kekszmanufaktúra 
1066 Bp.,
Jókai u. 13.,
tel.: (+36-30) 304-0531, 
(+36-30) 411-2875
• La Delizia, az első 
magyar Kekszmanu-
faktúra! 22 féle keksz 
természetes alapanya-
gokból, aszalt gyümöl-
csökkel, dióval, mandu-
lával, citrommal, gyöm-
bérrel, zöld fűszerekkel. 
Ajándéknak is kitűnő a 
csinos fémdobozokban, 
de ha csak ropogtatnál, 
azt is megteheted kis 
celofán tasakokból. 
Ezen kívül házi süte-
mények, kávé, forró 
csoki, házi szörpök. A 
manufaktúrához egy kis 
kávézó is tartozik, amely 
nyáron légkondicionált, 
de teraszunk is van.
• This shop is the fi rst 
Hungarian biscuits 
manufactory, with 22 
types of handmade 
biscuits from natural 
raw materials.

Mozart Souvenir
1052 Bp., Váci u. 13.,
tel.: 267-0577
1056 Bp., Váci u. 56.,
tel.: 268-9568
• A Mozart Souvenir 
a belváros legédesebb 
pontja. Csillogó gyerek-
szemek, fi nom illatok, 
csoki szökőkút, és igen, 
édesebbnél édesebb 
élvezetek várnak ránk. 
Természetesen a pi-
rosba borult üzletben 
az exkluzív csomago-
lású Mozart-csokoládé 
foglalja el a fő helyet, de 
a leghíresebb magyar és 
külföldi italok kedvelői 
sem csalódhatnak.
• The shop is as red as 
the cover of the exclu-
sive Mozart chocolate. 
Besides, you can taste 
the most best known 
Hungarian and interna-
tional drinks.

Oázis Teabolt
1092 Bp., 
Ráday u. 24/b,
tel.: 319-0552,
(+36-20) 364-1088
• A Ráday utca han-
gulatos forgatagában 
bújik meg egy kicsi 
bolt, melyben 150-féle 
tea (ízesített, ill. natur) 
fe kete, zöld, rooibos, 
honeybush, gyümölcs-
tea, valamint számta lan 
kiegészítő: teáskészlet 
és szűrő közül lehet 
választani. Aki a teaivás 
szeánszát szemével is 
élvezni szereti,  próbálja 
ki az itt kapható külön-
leges zöld teát a kézzel 
készített ezüst epret, 
vagy a hua lan virágot.
• 150 types of tea 
(with or without fl avour) 
black, green, rooibos, 
honeybush and fruit 
tea; furthermore several 
articles related to tea 
such as tea-sets and 
sieves.

Picanter 
Delicatbistro  
1088 Bp.,
Rákóczi út 49., 
tel.: 219-5583
• Illatok, ízek, bo rok, 
jazz - itt beszélget nek a 
betérő vásárlóval... Egy 
olyan hely, ahol a randi 
másnapján betérhetsz 
egy isteni capuccinóra 
és elmesélheted, hogy 
sikerült a találkozás. Az 
eladók mosolygósak, 
csinosak, édesek és 
frissek. A minőséget 
Papas garantálja, aki 
tuti, hogy minden fűszer 
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mellé tud egy jó recep-
tet... egy bort. és mindig 
tudja, hová kell menni 
aznap este.  Tudja, mi 
a trend, akár ételről... 
italról...  helyekről legyen 
is szó!
• Scents, fl avours, 
wines and jazz. Only the 
highest quality.

Piccante 
Delicatesse 
Gastronomia
1037 Bp.,
Szépvölgyi út 63/a.,
tel.: 439-0475
• Íme egy eredeti olasz 
gasztronómia-szaküzlet 
Budapesten.Üzletünk-
ben megtalálhatóak a 
magyar, olasz, spanyol 
és még sok más ország 
konyhaművészetének 
szinte minden terméke, 
kiegészítője. Célunk, 
hogy a legfi nomabb és 
legkülönlegesebb éte-
leket, ízesítőket juttas-
suk el minden kedves 
vendégünk otthonába. 
Kínálatunk folyamatosan 
bővül, ebben az Ön se-
gítségére is számítunk, 
kérjük ossza meg velünk 
észrevételeit, megjegy-
zéseit.
• A unique Italian shop 
of gastronomy in Bu-
dapest.

Rózsavölgyi
Csokoládé 
1053 Bp.,
Királyi Pál u. 6., 
tel.: (+36-30) 504-4294, 
(+36-20) 933-5923
• “10-ből 9 em ber 
szereti a csoko lá-
dét. A 10. nem mond 
iga zat.” (Anthelme 
Brillat-Savarin). Üz-
letünkben kézmű ves 
bonbonjaink(zöld teás, 
citromolajos-karamell, 
ancho chilis, tárkonyos), 
táblás csokoládéink 
(macha teás, levendu-
lás, principe-i kakaó-
babból készült sa ját 
csokoládé), azoknak, 
akik az igazi, tiszta 
csokoládé ízét keresik.
• “Nine of every ten 
persons say they love 
chocolate. The tenth 
lies.” In our shop our 
own handicraft choco-
late bonbons (green 
tea, lemon oil-caramel, 
ancho-chili, tarragon), 
chocolate bars (macha 
tea, lavender) are wait-
ing for everyone seeking 
the relish of genuine, 
pure chocolate.

Selection.hu
(Bejegyzés: 81. old.)

SUGAR! 
confectionery & 
candy store 
1042 Bp., Petőfi  u. 35., 
tel.: 272-0292
1061 Bp.,
Paulay Ede u. 48.,
tel.:  272-0292,
321-6672
www.sugarshop.hu 
• A sütemény- és 
tortakészítésről alkotott 
ké pünk határait fesze-
geti a SUGAR!, ahogy 
a tradicionális ízeket új 
formába csomagolja. A 
merész kéz mozdulatok 
mégis biztos szaktu-
dással párosul nak: 
egy többgeneráci ós 
cukrászda pezs díti fel 
fi atalos, lendületes élet-
érzéssel a ha zai cuk-
rászkultúrát. Recept jük 
nem titkos: fogj vala mi 
fi nomat, szórj rá egy kis 
bohém kandírt, for gasd 
meg a divat cukormá-
zában, végül az egé szet 
öntsd le az öröm cso ko-
ládéjával! 
• Traditional taste in 
new form, confection-
eries of SUGAR! are 
all exceptional eye-
catchers!

Szega Camembert 
Sajt- és 
Sonkaszaküzlet 
Budagyöngye Bk.,
tel.:  (+36-70) 383-5183
Rózsakert Bk.,
tel.: (+36-70) 383-5183
1023 Bp.,
Lövőház u. 12.,
Fény utcai Piac,
tel.: (+36-70) 383-5184
2049 Diósd,
Vadrózsa u.
tel.: (+36-23) 545-316, 
(Szega Camembert 
Nagykereskedés)
• Francia, holland, 
olasz, angol és sváj-
ci sajtok, spanyol, 
olasz érlelt és főtt 
sonkák, húskészít-
mények, francia és 
belga pástétomok, 
országspecialitások, 
ecetek, olajok, lek vá-
rok... Mindez, s még 
ezer más különleges-
ség, mindebből a leg-
kiválóbb fajták, a leg-
nevesebb termelőktől. 

Európa sajt- és sonka-
nagyhatalmainak kínála-
ta csábítja az ínyenceket 
egy igazi gasztronómiai 
utazásra.
• French, Dutch, Ital-
ian, English and Swiss 
cheese, Spanish and 
Italian ham and meat 
products, French and 
Belgian patés, and other 
specialities.

Szép Kis India
1072 Bp.,
Wesselényi u. 36.
tel.: 413-6734
• Első ránézésre nem 
tűnik úgy, hogy ide a ku-
lináris örömöket kedve-
lőknek is érdemes lenne 
betérni. Ajándéktárgyak, 
ruhák, bútorok szépsé-
ges választéka kelti fel 
a fi gyelmet. Pedig ott 
so rakoznak tömött pol-
cokon az indiai és ázsiai 
konyha nélkülözhetetlen 
alapanyagai! Ennél is 
többet nyújtanak: itt 
az indiai gasztronómia 
művészetét meg is lehet 
ta nulni.
• Beside the wide 
range of gifts, clothes, 
pieces of furniture 
you can also fi nd the 
ingredients of the Indian 
and Asian cuisine.

T. Nagy Tamás –
Sajtbolt 
1052 Bp.,
Gerlóczy u. 3.,
tel.: 317-4268
• A sajtok háza, ahol 
nem csak sajt kapható. 
A sajt- és csemegebolt-
ként funkcionáló üzletbe 
a sajtok többsége 
Franciaországból érke-
zik, de holland és olasz 
ízcsodák is megkóstol-
hatók. A századfordu-
ló hangulatát idéző 
boltban a sajtok mellett 
vajtermékek, cipók, 
tészták és néhány 
különlegesség (szárított 
paradicsom, grillezett 
articsóka) is gazdára 
talál. Itt az ínyencek 
igazi ott honra lelnek. 
• T. Nagy Tamás – 
Cheese ShopIn the 
house of cheese we 
await you with many 
types of cheese and 
other dairy products 
such as butters, loafs 
and some oddities 
(dries tomato, grilled 
artichoke).

T. Nagy Tamás – 
Szalámibolt
1052 Bp.,
Vitkovics Mihály u. 3–5.,
tel.: (+36-20) 443-5012
• Íme egy hentesbolt, 
ahol a darált hússal 
elárasztott hűtőpult hi-
ányzik. Helyette különle-
gességek özöne és de-
signelemek fogadnak. A 
Szalámiboltban Pármai, 
Ardenni, San Daniele 
sonkák, szalámik, és 
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magyar kolbászok 
közül lehet választani. 
A szalámik kóstolását 
érdemes pástétom-
mal, szarvasgomba-
csemegé vel, vagy egy 
kis francia borral kiegé-
szíteni. 
Az eredetiség magáért 
beszél.
• T. Nagy Tamás – 
Salami shop This is a 
butcher’s shop offer-
ing hams, salamis and 
Hungarian sausages. 

Villa Bagatelle- 
Brótpékség
1126 Bp.,
Németvölgyi út 17., 
tel.: 213-4192
• A Brótpékségben 
kézműves jelleggel, 
Csák László pékmes-
ter professzionális 
veze tésével készülnek 
a valódi, német jellegű fi -
nomságok. Az itt forgal-
ma zott kizárólag termé -
szetes alapanyagok ból, 
mesterséges adalékok 
és színezőanyagok 
nélkül, képzett szak-
emberek kezei között, 
nagy türelemmel és 
odafi gyeléssel formá-
lódnak. A felső szinten 
bisztrómenüt, cukrá-
szati műremekeket és 
kávékülönlegességeket 
kínáló kis kávézó is várja 
a minőségi fi nomságok-
ra éhes vendégeket!  
• German-like bakery 
offering best qual-
ity delicacies of fresh 
ingredients free from 
artifi cial supplements 
and colourings. Come 
and enjoy our warm and 
feel-good environment!

Vom Fass  
1137 Bp.,
Szent István park 20/a.
tel.: 787-4828
Vom Fass Buda, 
Mammut I.,
tel.: 387-1683
• Különleges prémi-
um delikát termékek 
kimérve, az igazi 
ínyenceknek! Hidegen 
sajtolt natúr és fűszeres 
extra szűz olívaolajok, 
részben biológiai ter-
mesztésből, konyhai 
felhasználásra, étrend 
kiegészítőként, vagy 
bőrápolásra. Európa 
leghíresebb termőterü-
leteiről származó étel-
ecetekkel, díjnyertes, 
gyümölcsös balzsam-
ecetek széles választé-
ka a konyhaművészet 
rajongóinak. Lepje meg 
magát, vagy szeretteit, 
partnereit prémium 
italaink valamelyikével! 
Kínálatunkban: likőrök, 
gyümölcspárlatok, 
grappák, single malt 
whisk(e)yk, borpárlatok, 
likőrborok. Mindehhez 
üvegek széles válasz-
tékát ajánljuk, 1 dl-től 
1 literig, ajándék-, vagy 
elegáns díszcsomagok 
készítéséhez.
• Special premium 
products sold by 
measure for real gour-
mets. Cold-pressed 
natural and spicy pure 
olive-oils, vinegars and 
balsam apple vinegars 
from the most famous 
European crop lands. 
We offer liquors, fruit 
brandies, grappa, single 
malt whiskies, cognacs 
and liqueur wines.  

WhiskyShop
(Bejegyzés: 81. old.)

HI-FI
szórakoztató elektronika

HI-FI

Annex
Hangcenter
1137 Bp.,
Hegedűs Gyula u. 2.,
tel.: 236-0666
• Ebben a 20 éves ta-
pasztalattal bíró elegáns 
szalonban segítenek az 
egyedi igényeket valóra 
váltani, mennyezetbe, 
falba rejthető hangszó-
rókkal, LCD és plaz ma 
tv-kel, vezérlőkkel. 
Képzelje el, hogy nap-
palijában egy festmény 
mögül gombnyomásra 
előtűnik tévéje. A lakás-
ban elrejtett központtal 
működtethető video- és 
audiorendszereken él-
vezheti kedvenc zenéit, 
videóit, családi fi lmjeit. 
Vezető világmárkák 
szá mos nagydíjat nyerő 
termékeit ajánlják.
• This elegant shop of 
20 years of experience 
is to make your individ-
ual demands come true 
with special loudspeak-
ers, LCD televisions 
and remote controllers. 
We offer well-known 
brands. 

Audio Centrum
Budapest 
1148 Bp.,
Fogarasi út 14.,
tel.: 468-2175, 468-2176
• Topválogatott a 
házimozizás és a Hi-Fi 
világából. A világ leg-
igényesebb brandjei 

1037 Bp., Galagonya u. 5-7.
tel.: 430-0056

www.laptoptaska.hu
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egy helyen. A hangstú-
dióban a látvány mellé 
frenetikus hangélményre 
számíthat minden 
érdeklődő. A folyamatos 
akciók és a megújuló 
kínálat miatt érdemes 
rendszeresen vissza-
térni, bár aki egyszer itt 
járt, annak ez természe-
tes. Tivoli Audio referen-
cia választék.
• Best brands of the 
world.The ultimate ex-
pression of passion for 
high-quality audio.

Aymara Házimozi
és Hifi  Center
1052 Bp.,
Aranykéz u. 4–6.,
tel: 317-5560
• A tizenhárom 
éve alapított cég a 
BowersWilkins hangfa-
lak, a Rotel és a Classe 
márkák kizárólagos for-
galmazója, emellett az 
elektronikai berendezé-
sek minőségére igényes 
vevők számos más cég 
termékét is megtekint-
hetik, kipróbálhatják 
és megvásárolhatják a 
hatalmasnak mondható, 
több mint 200 m2-es, 
Aranykéz utcai bemuta-
tóteremben.
• Home theatre and Hifi  
centre, exclusive repre-
sentative of the brands 
Bowers Wilkins, Rotel 
and Classe.

Bang & Olufsen  
1051 Bp.,
József A. u. 22.,
tel.: 787-9757
• Ez az új, elegáns 
be mutatóterem ideális 
helyszínt teremt az 
egyedisége és techniká-
ja révén ismert márká-
nak. Mindent a design 
és a forma szolgálatába 
állítva alkot meg, kezdve 
a műalkotásszerű audio 
berendezésektől, a falra 
simuló plazmatévén át 
egészen a természetet 
utánzó kagylótelefonig. 
Minőségben kompro-
misszumot nem ismer, 
vevőinek a még nem 
létező igényeit is kielé-
gíti, mindezt igazi, friss, 
stí lusos, tárgyakhoz iga-
zodó környezetben.
• From audio entertain-
ing equipment to plas-
ma TV, to shell shaped 
telephones, everything 
has special design here.

basys házimozi és 
autó hifi  szalonok
2045 Törökbálint,
Tópark u. 9.
tel.: (+36-23) 887-923
• A basys apró üzle-
tében professzionális 
szórakoztató elektro-
nikai berendezéseket 
találunk. A Pioneer 
plazmatévék mellett, 
DVD és BLU-RAY le-
játszók/felvevők, Bose 
márkájú hangsugárzó és 
komplett házimozi-szet-

tek is megtalálhatók. 
A bolt termékkészle-
tének segítségével a 
stílusos és kiemelkedő 
minőségű Loewe plaz-
ma- és LCD-televíziók 
mellé az egész lakásba 
beépíthető erősítőket, 
vagy akár fejhallgatókat 
(Sennheiser) is besze-
rezhetünk.
• Professional consum-
er electronics, LCD and 
plasma TVs, DVD play-
ers and recorders, home 
theatres, headsets.

Bizsók Akusztikus
Bútor Manufaktúra 
Max City,
tel.: (+36-20) 340-9753
• A hangsugárzó is 
lehet meglepő és for-
mabontó, akár falikép, 
lámpa, szobainas, puff, 
vagy más funkciójú 
lakberendezési tárgy. A 
Manufaktúra csapata 
a hangfalak színét, 
formáját és anyagát 
az adott tér stílusával 
harmonizálva tervezi 
meg. A kézi készítésnek 
és enteriőrbe tervezés-
nek köszönhetően lesz 
minden Akusztikus Bú-
tor otthonok, kávézók, 
éttermek, szállodák és 
üzlethelyiségek egyedi 
dísze. A beépített hang-
falak kiváló minőségűek, 
hiszen a gyártó minden 
egyes hangsugárzót a 
konstrukcióhoz opti-
malizált alkatrészekből 
készíti és akusztikailag 
beméri.
• The main profi le 
of this workshop is 
custom-made “Acustic 
furniture”.

Trend-Design 
webshop
(Bejegyzés: 41. old.)

Ultimate Audio   
1036 Bp.,
Lajos u. 74-76.,
tel.: (+36-30) 227-2337
• Nem is üzlet ez, 
inkább egy kellemesen 
berendezett nappa li 
szoba, ahol kényelmes 
kanapén ellazulva 
hallgathatjuk a világ 
legjobb HIFI, házimozi 
és high end rendszerek-
ből áradó zenét, han got. 
Kipróbálhatjuk a csöves 
Ayon készülékeket is, 
melyek joggal viselik 
a „zene visszaadás 
Rolls Roys-a” címet. 
Szakértők szerint a zene 
abszolút élvezetéhez 
25%-ban a készülék, 
75%-ban azok kábele-
zése, programozása stb. 
járul hozzá. Ez utóbbi a 
cég ingyenes, profi  szol-
gáltatásaihoz tartozik.
• You can fi nd the best 
HIFI, home theatre and 
high end systems in 
teh world here. Free-
of-charge, professional 
installation.

Menedzser üzletek
Manager shop

Laptoptáska 
1037 Bp.,
Galagonya u. 7.,
tel.: 430-0056
• Ez az a hely, ahol 
a kifi nomult ízlés és a 
technológia találkozik. 
Az internetes webshop 
után az óbudai min-
taboltban a vásárlók 
számára kézzelfogha-
tóak a legkülönfélébb 
laptop táskák. A kínálat 
a hölgyek és az urak 
ízlésének egyaránt ked-
vez, de a fi atalos táskák 
egész biztosan elnyerik 
a tinédzserek tetszését 
is. Több, mint 500-féle 
notebook táska, tok, 
ipad és telefontartó.
• Five hundred types 
of notebook cases-dis-
tinguished, fashionable 
and modern

Montblanc Butik 
Westend City Center,
tel.: (+36-30) 517-4231
• Az ország  exkluzív 
Montblanc márkaboltja  
a közelmúltban nyitotta 
meg kapuit. A teljes 
Montblanc termékvá-
lasztékkal találkozhatunk 
itt, így írószerekkel, órák-
kal, ékszerekkel, bőr-
áruval és napszemüve-
gekkel. A szak ér te lem, 
a minőség és a lé lekkel 
készült mesterművek 
világa.
• The whole range of 
Montblanc, including 
stationery, watches, 
jewels, leather items and 
sunglasses. 

Reálszisztéma
Menedzser Shop
Westend City Center,
tel.: (+36-30) 525-9853
Mammut II., I. em.
tel.: (+36-30) 655-7835
Árkád, - 1 em.
tel.: (+36-30) 655-7845
• Táska és más: a Me-
nedzser Shopok hos szú 
évek óta bizonyíta nak 
a minőség szolgála-
tában. A legnagyobb 
táskamár kák, mint a 
Samsonite, Longchamp, 
Mandarina Duck, 
Lacoste, Hedgren, 
Kip ling, Tommy Hilfi ger, 
valamint az írószerek 
között a Montblanc, 
Parker, Waterman, 
Faber Castell és a híres 
Goebel és Swarovski 
ajándéktárgyak is a kí-
nálat részei egyéb üzle ti 
kiegészítők és utazási 
cikkek mellett.
• We trade premium 
quality and top branded 
bags, stationeries and 
diaries.
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1065 Budapest, Nagymező utca 14.

Telephone : 00 36 30 525 1283

www.barnoff.com
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