
SZÁLLODA
HOTELS



design

szálloda katalógus szálloda katalógus

trendkövető stílus
fém-fa kombinációjú anyaghasználat
játékos, a nagy felületet könnyítő forgatott elemek
masszív, tartós szerkezeti kialakítások
számos variáció az alapbútorokból
szép formájú tükrök, kiegészítők

trend following style
use of combinations of metal and wood
turned materials making the big surfaces lighter
strong connections in the structure
high variety of the basic furnitures
nice shaped mirrors and accessories

„Trend”-Styl
Kombination von Holz-Metall
spielerische, die grösseren Flächen erleichternden Formen, gedrehten Elemente
massive, langhaltende Konstruktionslösungen
zahlreiche Variationen aus den Grundelementen
Accessoires, Spiegel von schöner Form

finta csaba
haraszti petra

viora
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design
finta csaba

haraszti petra

mediterrán hangulat
organikus formák
modern anyaghasználat, fém-fa kombináció
finom részletek, újszerű arányok
különleges formájú kiegészítők, tükrök

mediterranean feeling
organic forms
modern materials, combination of metal and wood
special proportions in the dimensions
special formed accessories and mirrors

mediterrane Stimmung
organische Formen
Verwendung von modernen Stoffen, Kombination von Holz-Metall, feine Details
neuartige Maßverhältnisse
Accessoires, Spiegel von besonderer Form

rege
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mediterrán stílus
könnyed anyaghasználat
cseresznye szín
kis helyigény, több funkció (fésülködő, minibár együtt)
szóló (90x200) vagy franciaágyas kialakítás (160x200)

mediterranean style
light materials (cherry colour)
small need of space, multifunctional
single (90x200) or twin bed (160x200) is possible

mediterranes Styl
leichte Stoffverwendung (Farbe: kirschbaum)
kleiner Platzbedarf, multifunktionelle Elemente (Friseurtisch und Minibar in einem)
Einbett (90x200) oder Doppelbett (160x200)-System

design
bartos yvetta

siesta
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kis alapterület, optimális helykihasználás
modern formavilág
furnér, dekorit, laminált és bükk anyagok együttes használata
szálcsiszolt, fémes kiegészítők, lámpák

optimal way of using small spaces
modern forms
use of combinations of veneer, HPL laminated and beech materials at the same time
metal accessories and lamps

optimale Platzausnützung, gut geeignet bei kleineren Grundflächen
moderne Formwelt
die gemeinsame Verwendung von verschiedenartigen Stoffen, wie Furnier, HPL, Buchenholz,
laminierte Platten
fasergeschliffene Metall-Accessoires, Lampen

design
kovács istván

korona
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klasszikus forma- és színvilág
nemes anyaghasználat
masszív, bükk kiegészítő elemek
választható fogantyúk

classical forms and colours
use of quality materials, beech solid supplementary parts
variations of handles

klassische Form- und Farbenwelt
Verwendung von „edlen” Stoffen
Ergänzungselemente aus massiven Buchenholz
wählbare Griffe

design
horváth gyula

mira
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körbefutó, falburkolatra ráépülő elemek
könnyen, jól variálható
hosszú, tartós falvédelem
beépített minibár és TV

elements built on wallcover
easy to change
long lasting wall protection
built in minibar and TV set

auf der herumlaufenden Wandbedeckung basierende Elemente
leicht, gut variirbare Elemente
langhaltende Wandschutz
eingebautes Minibar, TV

design
nádor tibor

balaton
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mobil, jól variálható elemekből áll
visszafogott formavilág
sokoldalú felhasználás, variálhatóság
választható anyag és kiegészítők

high variety of elements, mobile
puritan forms
multifunctional use
big selection of materials and accessories

mobile, gut variirbare Elemente
konservative Formwelt
vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, Variabilität
wählbare Stoffe, Accessoires

villa medici
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trendkövető formák
világos, természetes fa színek és fém-üveg kombinációk
játékos, jól variálható elemválaszték
nagy belső tereknél térelválasztó funkció

trend following style
light, natural wood colours and combination of metal and glass
a good variety of elements
space separating function in case of bigger rooms

„Trend”-Styl
helle, natürliche Holzfarben, Kombination von Metall-Glas
spielerische, gut variirbare Elemente
bei grösseren, inneren Räumen „Raumverteiler”-Funktion

mendán
design

wilheim gábor
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sport
design

herrer y. caesar

visszafogott stílus
nagy igénybevételre válaszoló szerkezeti kialakítás és anyaghasználat
praktikus térkihasználás
falburkolatok, beépített szekrények

puritan forms
strong structure and solid materials
practical use of space
wall covers and built in wardrobes

einfache Formwelt
höheren Ansprüchen geeignete Stoffe und Konstruktionen
praktische Raumausnützung
Wandbedeckung, Einbauschränke
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EGYÉB LEHETŐSÉGEK
Szállodák recepciói, közösségi terei, egyedi burkolatok, bárpultok, éttermi, kávéházi és konferencia termi bútorok 
tervezése, helyszíni felmérése, gyártása, szerelése
Precíz technológia CNC-vezérlésű lap- és tömörfa megmunkáló gépeken, a felületkezelés robottechnikával, 
környezetkímélő anyagokkal
Sokféle anyaghasználat

Lapok: laminált, MDF, rétegelt lemez
Tömörfa: bükk, tölgy, nyír
Felületborítás: dekorit, furnérozott, pácolt, lakkozott felület
Éllezárás: tömörfa vagy ABS
Színharmónia (fém, fa, üveg, wilsonart stb.) eltérő struktúrájú anyagoknál

Választható megoldások
Toló vagy nyíló ajtók
Kivetőpántok, vasalatok, fogantyú
Szövetválasztás 200 féléből
Pácszínek

Egyéb szolgáltatások
Függöny és takaró készítés
Lámpa, hűtő, széf kérhető
Matrac választás

Helyszíni szerelés képzett, szakértő emberekkel
24 hónap garancia rendeltetésszerű használat mellett
ISO 9001       ISO 14001

OTHER POSSIBILITIES
planning, surveying, production and assembly of hotels’ receptions, social rooms, unique covers, bar counters ,restaurant 
coffee and conference room furnitures
modern production technology made by CNC controlled machineries and surface finishing made by robots using 
enviroment friendly materials
 big selection of materials

flat surface: laminated, MDF, plywood
solid wood: beech, oak, birch
surface cover: HPL, veneer, stained or lacquered
edge cover: solid or ABS
harmony in colours while using differently structured materials (metal, wood, glass, wilsonart etc.)

 other available solutions 
sliding or opening doors
hinges, fittings and handles
200 choices of fabrics
different colours

other services
production of curtains and bedspreads
lamps, refridgerators and safe are available
choice of matresses 

assembly on the spot made by qualified personnel
24 month guarantee for normal use
ISO 9001       ISO 14001

ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN, INFORMATIONEN
Planung, Aufmessung am Ort, Produzierung, Montage von
Rezeptionen, Gemeinschaftsräumen, Wandbekleidungen, Barpults, Restaurants und Kaffeehaus-Möbel, Einrichtungen 
für Konferenzräume von Hotels.
präzise Produktionstechnologie, auf CNC-gesteuerten  Platten- und Holzbearbeitungsmaschinen, 
Oberflächenbehandlung mit Robottechnologie und Verwendung von umweltfreundlichen Stoffen
vielseitige Stoffverwendung:

Platten: Laminate, MDF, Sperrholz
Massivholz: Buche, Eiche, Birke
Bedeckung von Oberflächen: HPL, Furnier, gebeizte, lackierte Oberflächen
Kanten: Massiv oder ABS
Farbenharmonie  bei Verwendung von Stoffen mit verschiedener Struktur (Metall, Holz, Glas, Wilsonart, usw.)

wählbare Lösungen
Schiebe- oder öffnende Türen
austragende Bände, Beschläge, Griffe
Stoffauswahl aus 200 Stoffen
Beizfarben usw.

sonstige Dienstleistungen
Anfertigung von Vorhängen  und Decken
Lampe, Kühlschrank, Safe bestellbar
wählbare Matratze usw.

24 monatige Garantie, bei bestimmunggemäßer Verwendung 
Montierung am Ort ,mit ausgebildeten Fachleuten
ISO 9001       ISO 14001



Balaton Bútorgyár Rt.
H-8200 Veszprém, Budapest út 10.

Tel.: 00 36/88 425-866
Fax: 00 36/88 427-080
www.balaton-butor.hu
info@balaton-butor.hu


