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Tág Terű hálÓszoba

A hálószobában a modern Mustár és Pacifik kontrasztos színeit használtuk, hogy a kis 
terekben is a kényelem és intimitás hangulatát alakítsuk ki. A szobabelső alapja egy 
matt mintázatú Thermo Tölgy dekor. 
A szövet mintázatú dekor kombinációja a tölggyel kellemes melegséget áraszt. A 
színárnyalatok keveréke határozza meg a teret és határolja el a személyes területet. 
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612 Fs22 Thermo Tölgy 726 Fs15 Világosszürke Textil

241 Fs08 mustár245 Fs08 Pacific

az ágy hátoldalát praktikus térként valósítottuk meg kontrasztos színkombinációkkal. a Mustár és Pacifik 
dobozok kiemelik a Thermo Tölgy gazdag és meleg természetét. a Pacifik kék színben tündöklő fal matt 

mintázatával tökéletesen illik a hálószobához és a teljes berendezéshez. az éjjeliszekrény és a szekrényajtó 
textil mintázata pedig csodás képet alkotnak nyugodt éjszakáink helyszínén. 



Funkcionális éTkező

Mindig kihívást jelentett, hogy egy kis helyiséget úgy 
alakítsunk kényelmes helyiséggé, hogy az ne veszítse el 
funkcionalitását. Erre kiváló példa a praktikus, de egyben 
mutatós étkező lehetősége. Tökéletesen tudunk egybe 
olvasztani több funkciót is azáltal, hogy minden színt 
vagy felületet más-más használatnak szánunk. A kődekor 
frontelemként még jobban kiemeli a konyhaszigetet, mely 
megosztja a kis teret.
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az apró polc rószaszín és luna szil színekben puha szövettel bevonva egyben kényelmes padként is szolgál 
az étkezőasztal mellett. nem kell lemondanunk a szoba szépségéről, ha minden szabad helyet ki akarunk 

használni. a kő és fa szokatlan kombinációja egyetlen bútordarabban igazán ötletes dizájnt jelent.

611Fs22 luna szil 816 Fs43 sötét szürke Pompey 

726 Fs15 Világosszürke Textil240 Fs08 rózsaszín



jáTékos színek a konyhában

A színek és mintázatok játékát azért használjuk a konyhában, hogy színt vigyünk az 
unalmas konyhaberendezésekbe. A konyha otthonunk egyik legfontosabb helyiségét 
adja. A modern konyha nem egyszerűen egy funkcionális sziget, de egyben otthonunk 
középpontja is. Egyértelmű feladat az a kihívást, hogy kapcsolatot alkossunk a konyha és 
a lakótér között, hiszen így egyesíthetjük a funkcionalitást az esztétikai megjelenéssel.
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a konyha megalkotásához meleg, világos diót használtunk, melyet egy festői, oxidált fém és bronzos mintá-
zatú munkalappal kombináltunk. a részleteket kiemeli a csillogó narancsfény. a végeredmény dekorok és 

mintázatok színes mozaikját adja, melyet könnyen továbbvihetünk a nappali berendezésébe is.  

542 Fs22 Winchester Dió 879 Fs42 modena szürke

300 Fs02 metál bronzm215 FS70 narancs



FérFias szobabelső

Gyakran különböztetjük meg az anyagokat nőies és férfias jellemzőik 
alapján. Így tehát elkerülhetetlen, hogy egy ház tulajdonosa 
személyiségét is megjelenítse otthonában a belső terek kialakítása 
során. Szigorú színek, melyek határozott kontrasztban állnak a tölgy 
natur felületével egy sikeres, kalandvágyó személyt tükröznek.  
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az oxidált kerettel rendelkező szabadon álló konyha egy natur tölgy frontot kapott. a munkalapok valósághű 
mintázatú hőálló hPl lapokból készültek. a konyha fényét emeli a részben magasfényű lapokból, másrészt 

matt és trendi antracit, Petrol kék színű lapokból készített falfelület. 

884 Fs42 beton 588 Fs22 canyon Tölgy

m216 FS70 bordó m208 FS70 marmara kék 271 Fs08 antracit



egy élheTő iroDa

Egy élhető iroda… A modern világban folytatott életünk és a mai kommunikáció 
teszik lehetővé számunkra az otthonról végzett munkát, anélkül, hogy 
megkérdőjelezhetőek lennének eredményeink. Manapság minden modern otthonban 
szinte kötelező egy funkcionális munkatér kialakítása. Ugyanúgy élvezhetünk 
irodánkban egy pihentető, kellemes légkört, mint otthon. Semmi sem jobb annál, 
minthogy ötleteink egy nyugodt környezetben szülessenek. Az iroda közvetlenül 
beolvadhat otthonunkba, azáltal, hogy Újszerű anyagokat használunk ezen terekben. 
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a finom szil, melyet végig vittünk a teljes belső tereken, csodálatos hátteret nyújt munkahelyének. 
az asztal egy tipikus konyhai munkalap, mely kontrasztban áll a kék fiókokkal. a kis polc ugyanabban a 

kiegészítő színben elősegíti a tökéletes projektek összerendezését is. és mindezt szuper matt felületű, grafit 
színű lamináltlapokkal érjük el.

213 Fs15 klasszikus kék 271 Fs08 antracit

882 Fs41 beige sahara697 Fs22 Világos rauna szil



103 Fs01; Fs02; Fs31 
Frontfehér

105 Fs02; Fs08; Fs22 
hófehér

116 Fs01
korpusz Fehér

200 Fs02; Fs08; Fs22;Fs31 
Fekete

210 Fs15
Piros

213 Fs15
klasszikus kék

215 Fs15
narancs

216 Fs15
bordó

219 Fs15
Pisztácia

240 Fs08
rózsaszín

241 Fs08
mustár

242 Fs15
sárga

271Fs02; Fs08; Fs22 
antracit

300 Fs02
metál bronz

303 Fs02
ezüst

304 Fs02
alu

307 Fs15
Pasztel sárga

312 Fs02
metál Pezsgő

314 Fs02
Világos szürke

329 Fs15
sárgás beige

344 Fs15
beige

345 Fs02
hideg szürke

347 Fs02
ivory

348 Fs15
krém

107 Fs08; Fs15
jégfehér

244Fs08
Petrol kék

245 Fs08
Pacific

247 Fs08 
siena

301 Fs08
cappuccino

Új

m105 FS70
hófehér

m200 FS70
Fekete

m207 FS70
chili Piros

m208 FS70
marmara kék

m215 FS70
narancs

m216 FS70
bordó

m219 FS70
Pisztácia

m223 FS70
macchiato

m230 FS70
citrom krém

m235 FS70
Viola

m271 FS70
antracit

m318 FS70
Palaszürke

m345 FS70
hideg szürke

m348 FS70
ivory

m508 FS70
sötét lyoni Dió

m549 FS70
havana

m608 FS70
sötét sevilla olive

m609 FS70
ceylon macassar

m724 FS70
ceruzavonal Világos

m725 FS70
ceruzavonal sötét

uni mirror gloss

Új Új

ÚjÚjÚj



selecT munkalaPok

acrylic gloss

518 Fs22
sötétbarna ardeni Fenyő

P522 FS90
szahara

P532 FS90
intenzív Piros

P568 FS90
Verde

P577 FS90
borvörös

504 Fs15
Favorit

540 Fs08
samoa Teak Világos

577 Fs22
Világos sonoma Tölgy

583Fs22
spanyol Tölgy

587 Fs22
country Tölgy

697 Fs22
Világos rauna szil

P101 FS90
Frontfehér

P164 FS90
metál antracit

P190 FS90
Fekete

P514 FS90
magnólia

P516 FS90
mályva

879 Fs42
modena szürke

882 Fs41
beige sahara 

884 Fs42
beton

577 Fs45
Világos sonoma Tölgy

895 Fs02
Desert sand

894 Fs15
Taurus

588 Fs45
canyon Tölgy

515 Fs22
Világos ardeni Fenyő

582 Fs22
river eiche

606 Fs21
rigolettó bronz

611 Fs22
luna szil

726 Fs15
Világosszürke Textil

727 Fs15
beige Textil

408 Fs08
modern Tölgy

440 Fs08
havas kőris

516 Fs22
homokszínű ardeni Fenyő

542 Fs22 
Winchester Dió

572 Fs22
coimbra

610 Fs21
bambusz

539 Fs22
antik Fenyő

578 Fs22
barna sonoma Tölgy

584 Fs22
yorki Tölgy

588 Fs22
canyon Tölgy

605 Fs22
Világos arusha Wenge

698 Fs22
sötét rauna szil

535 Fs22
ardeni Fenyő mokka

538 Fs22
salzburgi Fenyő

541 Fs08
samoa Teak sötét

586 Fs22
csoko sonoma Tölgy

604 Fs22
sötét arusha Wenge

612 Fs22
Thermo Tölgy
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Falco zrt.
Zanati u. 26. • 9700 Szombathely • Hungary
T +36 94 516-600 • F +36 94 516-693 • office@falco-woodindustry.com

www.falco-woodindustry.com
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