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A terasz, 
mint vendéglátói 
befektetés
A jó idő, a szabadlevegő, a tavaszi napsütés elővarázsolja a természetsze-
retetet. Azok a vendéglátósok, akik belső terük „meghosszabbításaként” 
kihasználják a külső tér adta lehetőségeket jól tudják, hogy a terasz, 
a kerthelyiség vagy akár egy zsebkendőnyi utcafront is hatalmas piaci előny.

A vendéglátóhely központi tere, a 
rendelkezésre álló külső tér és 
funkciója, a színek, a formák, 

és az anyagok összehangolása mellett 
legfontosabb dolog a jól megválasz-
tott kültéri bútor. A bővülő választék, 
az utóbbi idők komoly fejlődést muta-
tó felületkezelése miatt ma már csak 
koncepció, jóízlés és pénztárca függ-
vénye mit vásárolunk. Okosan válasz-
tani viszont nem könnyű.

Funkció
Marketingszempontból a ven-

déglátó egység előtti terasz az első 
benyomás. Ha ez rosszul kialakított, 
bevételkiesést okozhat. Figyelembe 
kell venni milyen célra, kik, hányan, 
mikor veszik igénybe a helyet, milyen 
a vendégkör szokása, habitusa, életkori 
összetétele. Fiatal, mozgékony tömeg-
nek nem felel meg a nehezen vagy 
nagyon könnyen mozgatható bútor. A 
funkció mellett az egész éves és a sze-
zonális igénybevétel is más-más bútort 
követel. Bár nagy teraszokon, téliker-
tekben a párnák színei is elkülöníthe-
tik a kávézó, az étterem, a bár vagy a 
lobby részt. Jó vezető azzal is számol, 
hogy a személyzet könnyen, gyorsan 
tudja mozgatni, alakítani a helyszínt 
(nyitott terasz, napszakos ki-, bepako-
lás) és átgondolja a szigorított dohány-
zás miatti következményeket is!

Tér
A tájolás meghatározza az árnyé-

kolást, a színeket (világos szín vakít-

hat, sötét beolvad). Mindezek mellett 
befolyásoló elem a nyitottság, zártság, 
a huzatosság és még a kötelező város-
kép is. A magas növények is segít-
hetnek. Szépek, árnyékot vetnek, és 
elrejtenek. A zsúfoltság nem előnyös, 
és a forgalmat sem az asztalszám hatá-
rozza meg, ráadásul a magyar menta-
litás nem szívesen ül le idegenekhez. 
Már a tervezésnél figyeljünk az útvo-
nalak, a székek közötti kényelmes 
férőhelyekre, mind a vendégek, mind 
a felszolgálók érdekében. A tér része 
a belsőépítészeti koncepciónak, ezért 
alaphangulat megteremtése függ a 
kültéri bútorok padlóhoz, falakhoz, 
nyílászárókhoz való viszonyától.

Stílus és méret
A bútor és az enteriőr stílusa meg-

határozza, kiket várnak. Az extrava-
gáns, színes, merész ötletek a fiatalok, 
a kényelmes kialakítás az idősebb 
korosztály kedvence. A biztonságos, 
játékos megoldásokat a gyermekes 
családok igénylik. Mediterrán bel-
ső térhez amforákat, földszínű textilt, 
leandert és fűszernövényt; minimál 
dizájnhoz tisztavonalú, kocka rattan 
bútort, fehér párnát, kaktuszt és kavi-
csot; angol romantikához festett 
fabútort, virágmintás textilt, futóró-
zsát; retro stílushoz műanyagbútort, 
narancssárga színeket javasolnak. 
Lényeges, hogy a bútor harmonizáljon 
az épület külső homlokzatával. Más 
bútor illik műemlék épülethez, üveg-
palotához, belvárosba és külvárosba is.

Trend és szín
„Amerikától Európáig hódít a zöld. 

Lehet bármilyen anyag lényeg, hogy 
zölden, fényesen, lézerrel kivágott 
mintákkal, különlegesen élénk, pro-
vokatív és merész legyen. Divat a nagy, 
vaskos, vastagszövésű fonott bútor, a 
széles sás, banánrost, rattan, melyek 
kiemelkednek a tömeggyártásból és 
a nagy alapterületű teraszokon figye-
lemfelkeltően elegánsak. A kő asztalla-
pok és strapabíró műgyanta másolataik 
mellett keresettek a környezetbarát, 
újrahasznosított termékek, de nép-
szerű a természetes skandináv dizájn, 
a minimalista festetlen acél, a hamu-
szürke fa és a visszafogott, letisztult 
vonal. Sőt az angolos kültéri bútor, a 
romantika és az érzéki kert is rene-
szánszát éli” – mondja Ferenczi Éva 
lakberendező. Mindegy, hogy sötét-, 
alma- vagy méregzöld, párosítható 
mészfehér, homokszín, barna, fekete 
színekkel és a 2012. év PANTONE 
színével a Tangó Mandarinnal, mely-
ben egyesül a naplemente és a sugár-
zó energia.” Minden évben változik a 
rattanok fonási mintája, idén a pókhá-
ló és a csipkeminta a divat.

Az anyag és szerkezet
„Minden anyagnak más tapintása, 

látványa és kényelmességi foka van. A 
műszálból font kültéri bútor olcsó, jól 
bírja az időjárás viszontagságait, köny-
nyen tisztítható, karbantartást nem 
igénylő. A hagyományos fröccsöntött 
termékek az erős napfénytől kifakul-

hatnak, míg a minőségibb polyrattan 
UV-álló, kerti slaggal is tisztítható, 
nem fakul és még a mínusz 10 fokot 
is bírja, ám nyáron bele lehet izzad-
ni és könnyen karcolódik. A maga-
sabb árú műgyanta bútor nem reped 
olyan hamar, a színe is lassabban fakul 
és állandóan szabadban tartható. A 
műanyag bútor könnyű, anyagából 
adódóan mégsem olvad bele harmo-
nikusan a kültérbe. A fém, alumínium 
és kovácsoltvas (ez nehéz, kemény, de 
időtálló) bútor elegáns, de nyáron fel-
forrósodik, húzogatáskor pedig meg-
sértheti a burkolatot. A nedvességet 
is csak a nemesacélból készültek és a 
műanyaggal bevontak tűrik. A termé-
szetességet kedvelők fa bútort keres-
nek, bár árban ezek a legdrágábbak, 
és szabadban hagyva gyorsan csök-
ken az élettartamuk. A fabútor nem 
melegszik és nem lesz túl hideg sem, 
ám általában lécekből áll, amik nyom-
hatják a lábat. A keményfából (tölgy, 
trópusi, akác, rönk és teak) készül-
tek ellenállók, de ezeket is rendsze-
resen karban kell tartani (favédelem, 
olajtelítés, mázolás, pácolás, lak-
kozás). A fonott vagy bambuszbú-
tor könnyű, strapabíró, de esővédett 
helyet igényel. A puhafa termékek 
olcsóak, de veszélyezteti őket a ned-
vesség, a szálkásodás, a vetemedés, a 
szú, a korhadás. A nád, a fűzfa és a 
rattan mutatós darabok, idomulnak 
a rájuk nehezedő súlyhoz. A verzalit 
időjárásfüggetlen, tartós, nagy a for-
ma- és színválasztéka. A verzalit asz-
tallap ellenáll nedvességnek, hőnek és 
mechanikus igénybevételnek. Karc- és 
ütésálló, bár erős UV-sugárzás mellett 
felülete domborúvá válhat” – mondja 
Császár Margit, az Impala Bútorke-
reskedő Kft. a Székkirály üzletvezető 
helyettese és kültéri bútor szakértője. 
A padló védelmében a csővázas búto-
rok alján műanyag „dugó” van, fa 

bútorra meg műanyag csúszószeget 
lehet tenni.

Típus és forma
A kültéri bútor különálló vagy 

beépített, állandó, rögzített vagy 
összecsukható. Általában belsőépítész, 
lakberendező segít választani, de sok-
szor az önkormányzat szabja meg, mit 
engedélyez! A berendezésnél lényeges 
a vendégek igényeihez alkalmazkodó 
mobilitás. A szögletes asztallap egy-
más mellé tehető nagyobb társaságok 

leültetésekor, de külön figyelmet érde-
mel a lábazat stabilitása, mozgatható-
sága és a bútorok rakásolhatósága is. 
Nem divat a kárpitozás. A kényelmes 
párnájú karszékek, garnitúrák jelen-
tik a legnagyobb kényelmet és idősebb 
ember is könnyen feláll, ha karfára tud 
támaszkodni. A nagyobb testméretűek 
viszont beszorulhatnak a karfák közé.

Kezelhetőség
A kültér nem szoba. Jobban poro-

sodik, koszolódik. Nem érdemes sok 
apró tárgyat sem kitenni és csínján 
kell bánni a kint hagyott textilekkel 
is. A kicsit leamortizált bútort csak a 
fa esetében (visszacsiszolás, új felület-
kezelés) lehet jól felújítani, ami viszont 
drága és munkaigényes folyamat. A 
por és a kosz eltávolításához jó a súro-
lás nélkül használt langyos mosósze-
res víz, de lemosás után ne tűző napon 
szárítsuk meg a bútorokat! Száradást 
követően viaszos ápolószer és száraz 
ruhával történő fényesítés ajánlott. 
Tároláskor fa bútorra ne borítsunk 

műanyag fóliát, mert a szellőzetlenség 
gombásodást okozhat! A fém bútort 
tartsuk száraz helyen. Krómozott felü-
letről nedves ruhával távolítsuk el a 
koszt, majd rögtön töröljük szárazra! 

Kiegészítők
A rejtett lámpák hangulatvilágí-

tásnak ideálisak, de olvasáshoz nem 
nyújtanak elég fényt. Az egynyári, szí-
nes virágok sok odafigyelést igényel-
nek. „Elsődleges tudni, mi az üzenete 
az enteriőrnek. Az időjárásviszonyok-

nak megfelelő nap-, szél-, esőálló, imp-
regnált, levehető strapabíró huzattal 
készült párnák kényelmesebbé teszik 
az ülést, barátságossá varázsolják a kör-
nyezetet, színük befolyásolja a terasz 
hangulatát. Sötét bútorhoz ideális a 
világos fehér-krém kárpit a friss tiszta-
ság, tágasság érzetével. A világos bútor 
színes párnákkal borús napokon is nya-
rat varázsol, míg a vörös szín feltűnő, 
növeli a pulzusszámot, serkenti az étvá-
gyat. Az asztaldíszek egyedivé teszik az 
enteriőrt. De nem szabad, hogy akadá-
lyozzák a szemkontaktust. A kevesebb 
szín és árnyalat elegánsabb hatás kelt, 
és egy étteremben a feltálalt étkekre 
helyeződik a hangsúly.” – figyelmez-
tet Ferenczi Éva. Még a vásárlása előtt 
próbáljuk ki a stabilitást és ellenőrizzük 
a gyártási technológiát, hogy nincs-e a 
bútoron repedés, nem rozsdásodik-e, 
pontosak-e, megfelelőek-e az összeil-
lesztések. A verseny a jól fizető vendé-
gért egyre kiélezettebb, ezért fontos a 
vevő elvárásai felett teljesíteni! |

Szoboszlai Krisztina

Elegáns műrattan garnitúra idényenként cserélhető narancsvörös párnákkal, beltéri 
függöny színével megegyező árnyalatban, egységes anyagokkal, kiemelő színekkel, 
klasszikusan elegáns hangulat kovácsoltvas kerítéselemekkel a bútor hangulatához iga-
zodva. Gömb padlólámpák,  dézsa-cserepekben növények, falra felfuttatva vadszőlő.  

A terveket Ferenczi Éva lakberendező (Studio Trend) készítette. 
A termék megvásárolható az Impala Bútorkereskedő Kft.-nél: www.impala.hu


