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Üljünk be kint!
A teraszbútorral 
takarékoskodni hosszú 
távon nem kifizetődő. Bár 
már hazai vendéglátós sem 
feltétlenül az ár alapján 
dönt, választását sokszor 
még mindig a tőkehiány 
határozza meg. Dizájn, 
trendek, termékelőnyök 
– körképünkben ezekről 
kérdeztük a piac három nagy 
szereplőjének képviselőjét.

A divatot a teraszbútorok területén 
egyértelműen az olaszok diktál-
ják – állítja Bakos-Tóth Gabriella, 

a Coninvest Kft. bútorüzletág vezetője –, 
szinte biztosra ve-
hető, hogy amilyen 
újdonságokat a mi-
lanói iSaloni kiállí-
táson bemutatnak, 
az lesz a következő 
év trendje. A  világ 
különböző részein 
dolgozó dizájnerek 
egy csoportja dönt; 
azt például, hogy 
mik az aktuális di-

vatszínek, már januárban „kiadják”. Az el-
múlt néhány év pasztell-túlsúlyát az erős, 
feltűnő pirosak, sárgák, zöldek követik.
A gazdagabb országokban a kicsit is elő-
kelőbb teraszokon csak fémszékeket lehet 
látni: szépek, tartósak, praktikusan párnáz-
hatók – ezek váltják a nagyon elterjedt po-
lirattan bútorokat. Itthon a vendéglátósok 
nagy hányada alacsonyabb büdzséből gaz-
dálkodik, így még mindig sokkal többet 
adunk el fröccsöntött design bútorokból, 
ám ezekkel is lehet hangulatos, modern 
teraszt kialakítani. A gyártók igyekszenek 
a  műanyag bútorokat úgy terveztetni, 
hogy azok illeszkedni tudjanak a termé-
szetbe vagy a  történelmi környezetbe: 
a beszédes nevű Dome szék támlája pél-
dául kupolára emlékeztet.

Mezőfi Melinda, az Alex Fémbútor Kft. 
hotel-gasztro üzletágvezetője is az olasz 
piacot tartja iránymutatónak.

– A legnevesebb 
olasz gyártók búto-
rait mi is forgalmaz-
zuk. Idén a pasztell 
árnyalatok divatosak 
– véli a szakember –, 
másik trend a  mo-
dern, designszékek 
és -asztalok térhódí-
tása a klasszikus vo-
nalúakkal szemben; 

a kereslet is ezekre mutatkozik nagyobb-
nak. Ugyancsak határozott változás, hogy 
a terasztulajdonosok a fogyasztóknak szánt 
bútorokat is szívesen használják. Általában 
a gyártók széles alapanyagkészlet felhasz-
nálásával dolgoznak, így nagyon sokféle 
stílus, alapanyag van használatban.

Tapasztalataink szerint a vendéglátósok 
kiemelten fontosnak tartják a terasz meg-
felelő berendezését, ami a hely stílusát is 
alapvetően meghatározza. A bútoroknak 
a környezeti hatásoknak is ellen kell állniuk, 
ez szintén lényeges szempont a vásárlás-
kor, akárcsak a rakásolhatóság. A legtöbb 
vásárló tudatos és határozott elképzeléssel 
érkezik hozzánk, azonban az egyeztetése-
ket, anyagminta-bemutatásokat követően 
– a szakmai tanácsok figyelembevételével 
– jó néhányan változtatnak döntésükön.

– Néhány éve már az élénk és változatos 
(piros, zöld, kiwizöld, sárga és a kék) színek 
uralják a teraszokat – húzza alá Pap Géza, az 
Impala Bútorkereskedő Kft. ügyvezetője –, 
de az üzemeltetők szerencsére a divat mel-
lett a praktikusság és a hasznosság szem-
pontjait is figyelembe veszik. 2017-ben a kék 
és zöld árnyalatai jelentik az igazi trendet, 
amelyek a vendégek nyugalmát és a ter-
mészetközelséget szolgálják. Jellemző az 
alumínium kerti bútorok és az olyan kültéri 
bútorok előtérbe kerülése is, amelyek kevés 
odafigyelést, karbantartást és könnyű moz-
gathatóságot tesznek lehetővé. A szem-
re is tetszetős „lyukacsos” műrattan vagy 
műanyag székek a futó nyári záporok vizét 
átengedve hamar felszáradnak. Emellett ki-
válóan szellőznek alulról is, ami egy kániku-
lai napon nagy előny. Kiemelt trend, hogy 
a nagyobb bútordarabok kül- és beltéren is 
egyaránt megállják a helyüket, mert egyre 
jobban elmosódnak a kinti és a benti te-
rek határai. Ügyfeleink tapasztalt, rutinos 
vendéglátók, sokan úgy jönnek hozzánk, 
hogy van elképzelésük és körülbelül tud-

ják, mit szeretnének. Azt várják tőlünk, ami 
a mi dolgunk: segítsünk az elképzelések 
megvalósításában. 
– Dizájn tekintetében évekkel le vagyunk 
maradva Nyugat-Európától – értékel  
Bakos-Tóth Gabriella –, nálunk a vendég-
látóhely kialakításának többnyire utolsó 
eleme a bútorozás, ott húznak a végén 
a  költségekből. Az sem könnyíti meg 
a helyzetet, hogy az idősebb vendéglá-
tósok számára nehéz az átállás, gyakran 
a rendszerváltás előtti emlékek, reakciók 
jönnek elő belőlük választáskor. Pedig üzle-
ti szempontból is fontos a jó terasz: vonzza 
a vendéget. Nagyon fontos a dekoráció és 
a megvilágítás; hangulatot kell teremteni! 
Jelentősége van emellett az árnyékolás-
nak, a bútorok színének (mert a sötétek 
felforrósodhatnak), a könnyű száradásnak 
eső után, de érdemes odafigyelni a párnák 
rögzítésének módjára is. A kínálatunkban 
mindenféle közületi bútor megtalálható, 
strapabírásban, árban, kivitelben különbö-
zőek, de csak minőségi és európai gyárt-
mányú bútorokkal foglalkozunk.

– A neves bútorgyártók termékei mellett 
a különleges feladatokhoz az Alex Bútor 
– széles spektrumú alapanyagkészletére 
építve – acél, horganyzott, krómozott és 
alumínium fémvázakkal, kárpitos és asz-
talos termékekkel, elektrosztatikus por-
festéssel, bútorlap, tömörfa és CNC meg-
munkálással gyárt egyedi igényeknek 
megfelelő termékeket is – mondja Mezőfi 
Melinda. – Azzal, hogy dizájnereink és mér-
nökeink közreműködésével minden igényt 

Bakos-Tóth  
Gabriella
senior designer 
Coninvest

Egyedi kovácsoltvas székek  
a budapesti Mazel Tovban

Mezöfi Melinda
hotel-gasztro üzletágvezető
Alex Fémbútor
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Kockázat
A néhány éve több nyugat-európai országban, majd a közelmúlt-
ban New Yorkban lefolyt járványok tapasztalatait is számba véve 
az illetékes magyar hatóságok egy bő éve jogszabályban (49/2015. 

/XI. 6./ EMMI rendelet) írták elő közforgalmú 
létesítmények számára a Legionella baktéri-
um kockázatbecslési kötelezettséget. A nép-
egészségügyi hatóságok mindeddig nem 
büntettek, de az egy év türelmi idő lejárta 
után idén februártól bírságot szabnak ki a kö-
telességüket elmulasztó üzemeltetőkre.

A kiugróan magas halálozási aránnyal fe-
nyegető betegség megelőzésére hozott 
jogszabály szakmai előkészítőjét, dr. Barna 
Zsófia környezet-egészségügyi szakembert 

az üzemeltetők jogszabályi kötelezettségéről kérdeztük.

– Míg a súlyos tüdőgyulladással járó légiós betegség a köztudatban 
mint a klímák betegsége terjedt el, addig a valóságban a hálózati 
víz, a nedves hűtőtornyok és a pezsgőmedencék lényegesen na-
gyobb kockázatot jelentenek a betegség terjedése szempontjából, 
ugyanis minden olyan vizes közegben előfordulhatnak a legion-
ellák, ahol megvannak a szaporodásukhoz szükséges feltételek, 
mint például az optimális hőmérséklet, a pangó vízterek. Magyar-
országon eddig az volt jellemző, hogy a vizes rendszerek nagy ré-

szét a Legionella-kockázat 
figyelembevétele nélkül 
üzemeltették, ami így akár 
komoly egészségügyi koc-
kázatot jelenthetett. A jelen 
rendelet a  kereskedelmi 
szálláshelyeket fokozott 
kockázatúnak minősíti, így 
az üzemeltetőiknek a koc-
kázatbecslési kötelezettsé-
gük mellett rendszeresen 
kell a használati meleg vizet legionellára nézve mintáztatniuk, 
és ha működtetnek pezsgőmedencéket, azokat is. Ugyancsak 
fokozott kockázatúnak számítanak a nedves hűtőtornyok, amelye-
ket például kereskedelmi egységek és gyakran az élelmiszeripari 
üzemek hűtéséhez használnak. Utóbbiakat az ÁNTSZ honlapján 
regisztrálni is kell. 
Szakmai vita folyik arról, mi számít pontosan közforgalmú létesít-
ménynek. Az azonban tapasztalható, hogy az ipari létesítmények 
is jellemzően eleget tesznek kockázatbecslési kötelezettségüknek, 
mivel a társadalmi felelősségvállalás szellemében fontos számukra 
a munkavállalóik és a létesítmények környezetében élők egész-
sége is. //

ki tudunk szolgálni, a vevőket is inspiráljuk 
egyéni terveik, ötleteik megvalósítására. Tö-
rekszünk arra, hogy a nemzetközi trendek-
nek megfelelő termékek megjelenjenek 
kínálatunkban. Úgy vélem, jó és megtérülő 
döntés, ha a teraszok működtetői a vendé-
gek igényeinek sokféleségét alapul véve 
többféle széket választanak, hiszen például 
a karfás és karfa nélküli székek sem egy-
formán komfortosak mindenki számára. 
Kínálatunkat napernyőkkel is bővítjük.

– Tapasztalatunk szerint – hangsúlyozza 
Császár Margit, az Impala Bútorkereskedő 

Kft. áruházvezetője – 
az elégedett vásárló 
számára a minőség, 
a trendi jelleg és az 
egyediség is érez-
hetően fontos kri-
térium vásárláskor. 
Két karakteres vo-
nalat követünk. Az 
egyik a természetes 
anyagok és a termé-
szetesség, ezért a fa, teak-fa visszatérése 
számunkra öröm, hiszen a természet kö-

zelségét akár úgyis érezni, hogy még a szék 
karfája is valóban valódi fával burkolt és 
nem fémmel érintkezünk. A másik karakte-
res tendencia a műanyag bútorok felvállalt 
„műanyagsága”. A kültéri műanyag bútor 
nem akar valami más koppintása lenni, ha-
nem kihasználja a technológia adottságait.  
A teraszbútorok garanciaideje 1 év, cseréjük 
nagyban függ a forgalomtól, a használat 
típusától és a hely stílusától is. Megfelelő 
kezelés, ápolás mellett hosszabb időre ki-
tolható a termékek használata.

I. T.

Risks posed by a disease
More than a  year ago the Hungarian authorities passed 
regulation (49/2015. /XI. 6./ EMMI regulation) on the oblig-
atory Legionella bacteria-related risk assessment by the op-
erators of public buildings. From February 2017 the public 
health authorities have the right to fine building operators 

that fail to comply with this rule. Legionella infection can 
cause death.
Health and environment expert Dr Zsófia Barna told that 
most people think the bacteria can spread through air con-
ditioning systems only, but tap water, wet cooling towers 

and Jacuzzis are a much bigger risk in this respect. The regu-
lation names hotels and other places of accommodation as 
high-risk buildings, so those who operate these must assess 
Legionella risks and have hot tap water and Jacuzzis regular-
ly tested for the bacteria. //

Let’s sit in the terrace!
According to Gabriella Bakos-Tóth, senior 
designer of Coninvest Kft.’s furniture busi-
ness unit, terrace furniture trends come 
from Italy. All the new products present-
ed at the I Saloni trade show in Milan will 
be in fashion the next year. In the last few 
years pastel colours were popular, but they 
are now replaced with strong reds, yellows 
and greens. In Hungary a  large proportion 
of bar and restaurant owners still buy plastic 
terrace furniture from Coninvest – plastic 
items with a great design can create an ex-
cellent, modern atmosphere in a terrace. Ms 
Bakos-Tóth opines that Western Europe is 

way ahead of us in outdoor furniture design.     
Melinda Mezőfi, the head of Alex Fémbútor 
Kft.’s hotel-gastro division told our magazine 
that they also distribute the furniture of the 
best Italian manufacturers. She thinks pas-
tel colours are still in fashion, together with 
modern, designer chairs and tables. Many 
types of materials are used for making terrace 
furniture. The company’s experience is that 
the it is very important for bar and restaurant 
owners how their terrace looks. Another im-
portant factor when purchasing terrace fur-
niture is that items need to be weatherproof. 
Ms Mezőfi added that they offer pieces of 

terrace furniture representing the latest inter-
national design trends.
Géza Pap, managing director of Impala 
Bútorkereskedő Kft. told Trade magazin that 
for a couple of years vivid red, green, kiwi, yel-
low and blue colours have been dominant in 
terraces. In 2017 various shades of blue and 
green are the top trend. Aluminium furniture 
is used more and more widely, and the popu-
larity of furniture that requires little care and 
can be moved easily is growing. Fake rattan 
and plastic outdoor furniture is popular be-
cause they dry quickly after a summer show-
er. What is more, they also ‘breathe’ on hot 

summer days, which is also a great advantage.     
Margit Császár, store manager of Impala 
Bútorkereskedő Kft. is of the opinion that 
three things are important for furniture buy-
ing customers: quality, a  trendy design and 
being unique.  The company follows two 
characteristic business lines, the use of natu-
ral materials and the stressed ‘plastic charac-
ter’ of plastic furniture. In the store manager’s 
view plastic outdoor furniture shouldn’t try 
to be anything else, instead it should focus 
on and profit from its good characteristics. 
There is a 1-year warranty period for the ter-
race furniture that Impala Kft. sells. //

dr. Barna Zsófia
környezet-egészségügyi 
szakember

Pap Géza
ügyvezető 
Impala Bútorkereskedő
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