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Ünnepi hangulat

A Solinfo Shop elsőként hozza el
számos világmárka újdonságait a 
magyar designrajongóknak.

Elképesztő sok mindent fedeztünk fel az utóbbi időben. A design 
egyszerűen örökké lázba hoz minket. Mi abban hiszünk, hogy a 

minket körülvevő tárgyak hatnak ránk. A közelgő ünnepek pedig jó 
alkalmat adnak arra, hogy valódi értékkel lepjük meg egymást.

Új brandek lakáskiegészítőivel bővült a Solinfo design shop kínálata. Nem csak a 
design szerelmesei számára rejtenek kincseket a Solinfo Group üzletei:
a Wesselényi utcai főhadiszálláson lévő Vitra Concept Store és Molteni Flagship 
Store, valamint a Rumbach Sebestyén utcai Solinfo Shop. A Solinfo szakavatott 
designszakértői ebben az évben még nagyobb gondot fordítottak arra, hogy a 
lakáskiegészítők terén is szélesedjen kínálatuk, így már több mint 100 márka 
dekorációs termékeit hozzák el Magyarországra. A meglévő brandek újdonságai 
mellett új gyártókkal is megismerkedhet a közönség. A Solinfo Shop többek 
között olyan márkák lelőhelye, mint a Tom Dixon, Native Union, Broste Copen-
hagen, Hübsch, Klippan, a Design Letters, a HAY, az Ibride vagy akár az Eldvarm.

ORBÁN ZOLTÁN ÉS SZETEI KRISZTIÁN
A SOLINFO GROUP TULAJDONOSAI

1075 BUDAPEST, RUMBACH SEBESTYÉN U. 3.
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Design Schiffer Miklós ajánlásával.

A design jelentése számomra többrétegű. A környezeti kultúra igényessége, 
egyfajta  érzékenység, a minket körülvevő személyes tárgyak kifinomult 
megmunkálása. A design mindig visszatükrözi egy adott korszak látásmódját, az 
akkor élő emberek életmódját. Ebből a szempontból engem a húszas, harmincas 
évek vonzanak igazán. Jean Michel Frank bútortervei különösen. Otthonomban 
szeretem a mérsékelt eklektikát. A geometrikus vonalú, finom textúrájú és meleg 
színvilágú   tárgyakat vegyítem az art deco gazdagságával és íveivel. Tom 
Dixonnak van egy matt ezüst színben is kapható asztali lámpája, a Boom Task 
Light. Ez személyes kedvencem.

Ajándékként minek örülök? Nekem a könyv, album mindig öröm, de az apró 
finom tárgyak, bőr kiegészítők, szivarozáshoz használható mütyürök is mindig 
örömet okoznak. Ha ünnep van, alkalom az ajándékozásra én legtöbbször 
művészeti könyveket ajándékozok, valamint apróbb design tárgyakat. A 
szeretteimnek igyekszem olyan ajándékot beszerezni, amire tudom, hogy 
vágynak, de néha olyat is találok, amire szeretném, ha vágynának. Azt keresem 
mindig, ami örök érték, de mai, kortárs. Klasszikus és modern egyszerre. A 
Solinfo Shop kínálatában ilyen darabokat találok, ezért választok onnan 
ajándékot szeretteimnek is.

Azt keresem mindig, ami örök érték, de mai, kortárs. Klasszikus és 
modern egyszerre. A Solinfo Shop kínálatában ilyen darabokat 

találok, ezért választok onnan ajándékot szeretteimnek is.

SCHIFFER MIKLÓS

Schiffer Miklós



Samba párnahuzat
KLIPPAN

11 500 Ft

Pebble sajtszeletelő
NORMANN COPENHAGEN

6 900 Ft

Clic Card
NATIVE UNION

17 200 Ft

Marble Dock
NATIVE UNION

44 800 Ft

Samba pokróc
KLIPPAN

25 100 Ft

Adnet fali tükör
GUBI

233 900 Ft-tól

Konyakos pohár
NORMANN COPENHAGEN

13 200 Ft

Férfias ajándékok

Night Clock
VITRA

116 900 Ft

Keresd őket a Solinfo Shopban!



A Model 537 egy kiemelkedő asztali 
világítótest, mely tökéletesen példázza  Gino 
Sarfatti virtuozitását. Az ünnepelt olasz 
fénymester 1950 körül alkotta meg a Model 
537-et, a fénylő mesterművet pedig az Astep 
most újra bemutatja a tekintélyes Flos with 
Sarfatti kollekció keretein belül.  Kifinomult 
egyszerűsége mellett a Model 537 
kiemelkedik a gazdag anyaghasználat és a 
leleményes, játékos kialakítás következtében.

Amíg ma a beépített fogantyú a modellek 
gyakori alapvető vonása, Gino Sarfatti 
láthatóan meghaladta saját korát. Ez volt a 
nagy olasz mester egyik víziója: hordozhatóvá 
tenni a fényt. A Model 537 erőfeszítés nélkül 
kézzel vihető az otthoni iroda íróasztaláról a 
nappaliba, a hálószobába vagy bármilyen más 
helyiségbe, amely egy rendkívüli dizájnban 
megvalósuló szórt fényért kiált.

Astep Model 537
285 00 Ft

KIEMELT AJÁNLATUNK



Terrazzo tükör
HÜBSCH

13 200 Ft

Bonbon Shade
HAY

164 700 Ft

London Hand Duo
TOM DIXON

36 300 Ft

Tristan lerakóasztal
BROSTE COPENHAGEN

107 400 Ft

Shorebird
NORMANN COPENHAGEN

8 300 Ft

Palette JH8
&TRADITION

427 900 Ft

Orbis (x3)
KLONG

33 700 Ft

Ajándékok hölgyeknek

True Colour LP1-LP7
&TRADITION

23 500 Ft-tól

Keresd őket a Solinfo Shopban!



Az eredeti darabot 1938-ban mutatták be, és 
a Little Petra névre keresztelt bútordarab 
azonnal elismeréssel debütált a koppenhágai 
bútorkészítők kiállításán, majd díjakat nyert 
New York-i és berlini kiállításokon is. A 
tervező, Viggo Boesen anyósáról nevezte el 
fotelét. „Kis Petra” valóban meglepően 
vékony, és mindenféle térben, környezetben 
remekül mutat. Rendkívül kényelmes, melyet 
mind az ülés kialakítása, mind a bútor 
kárpitozása is garantál.

A szék lábait Boesen természetes anyagok 
iránti szeretetének tiszteletére tölgyből vagy 
dióból készítették. A végeredmény egy igazán 
kedves szék, amely páratlan kényelmével arra 
ösztönöz, sose állj fel belőle.

&Tradition Little Petra
1 570 400 Ft

KIEMELT AJÁNLATUNK



Uhuh lámpa
MOOOI

190 700 Ft

Xmas Car
HOUSE DOCTOR

6 700 Ft

Kids Personal pohár
DESIGN LETTERS

4 100 Ft

Sheep takaró
KLIPPAN

39 100 Ft

Five puff
MUUTO

335 900 Ft-tól

Cork puff
VITRA

129 500 Ft

Shuffle MH1
&TRADITION

166 400 Ft

A legkisebbeknek

Resting Bear
VITRA

288 800 Ft

Keresd őket a Solinfo Shopban!



Vitra Eames Elephant
29 000 Ft-tól

KIEMELT AJÁNLATUNK

Gyermekként mindig elkalandoznak a 
gondolataink. Valamikor a felhők között 
járunk, van, hogy egy elképzelt világban 
varázslók vagyunk, és akad, hogy éppen a 
szafarin egy zsiráf vagy egy elefánt hátáról 
nézelődünk. Habár Charles és Ray Eames 
1945-ben tervezett egy furnérlemezből 
készült játékelefántot, az eredeti modellt 
sosem gyártották le. Az Eames Elephant egy 
lekicsinyített változata az eredeti tervnek, 
erős műanyagból készítik,  használható 
gyerekjátékként és díszítőelemként is - 
kedves ábrázatával bármely helyiségnek 
bűbájos hatást kölcsönöz.

Az Eames Elephant egy nagyobb változatban 
is kapható, műanyagból vagy elegánsan 
megformált furnérból készítve. Gyermekünk 
számára ezzel a kedves figurával nagy örömet 
okozhatunk. 



Flip tükör
NORMANN COPENHAGEN

52 800 Ft

Kettle teáskanna
MENU

35 300 Ft

Compile könyvtámasz
MUUTO

10 300 Ft

Tank dekantáló
TOM DIXON

47 800 Ft

Junto olajkiöntő
NORMANN COPENHAGEN

6 600 Ft

Emma Wood kosár
ELDVARM

148 500 Ft

Echasse váza
MENU

56 100 Ft

Az idősebbeknek

Eames Plastic szék
VITRA

171 400 Ft-tól

Keresd őket a Solinfo Shopban!



Egy hideg téli nap nem indulhat egy forró 
kávé nélkül. Valaki számára a kávé szinte már 
létszükséglet – ezen egyáltalán nem 
csodálkozunk. A kávé akkor esik a legjobban, 
ha a megfelelő eszközökkel készül, és a 
megfelelő csészéből isszuk. A Tom Dixon  
Brew készlete ideális ajándék minden 
kávérajongó számára. A Brew a kávékészítést 
a művészet egyik ágává emeli, a 
kávéfogyasztást pedig rituálénak tekinti, 
amely igazi kortárs szertartás.

A rozsdamentes acélból készült, finoman 
megmunkált, réz hatású Brew erősen 
tükröződő felülettel rendelkezik. Büszkén 
mutat bármelyik konyhapulton, bárban vagy 
alkalmi asztalkán. Vonalvezetése az art deco 
stílusát idézi, hiperreflektív, tükröződő 
felülete visszafogott színpadiasságot és 
futurisztikus szépséget kölcsönöz. 

Tom Dixon Brew szett
110 500 Ft

KIEMELT AJÁNLATUNK



Kellemes karácsonyi készülődést
kíván a Solinfo Group csapata!

További információért fordulj hozzánk 
bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén! 


