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A Remodel Stúdió azért jött létre, hogy pályakezdő
fiataloknak biztosítson munkatapasztalat szerzési
lehetőséget a bútorfelújítás területén. A cél elérése
után is együtt maradtunk és közösen építettük fel a
brandet. Induláskor nagyon sok segítséget kaptunk
Varsányi Anna tervezőtől, helyi asztalos és kárpitos
szakemberektől, hogy a fiatalok megfelelő tudással és
igényességgel rendelkezzenek a munkavégzés során.
Társadalmi vállalkozásunk 2015 óta önfenntartó.
2014-ben induló projektünk csapata tanulóból tanítóvá
vált, új munkatársainkat, akiknek bevonását a GINOP
5.1.7-17-2019-00192 azonosítószámú, a Társadalmi
célú vállalkozások ösztönzése című pályázat tette
lehetővé, már ők segítik a tapasztalatszerzésben.
A pályázatból lehetőségünk nyílt a kapacitásaink
bővítésére, új munkatársak bevonására, valamint eszközparkunk fejlesztésére is. Ezek segítségével tudtunk
szintet lépni és felújítási tevékenységünket az egyedi
megrendelésre történő gyártással bővíteni.
Új lendületet kaptunk Friedl Kiss Viktor tervező bevonásával is, aki egy letisztult, modern kollekcióval
bővítette kínálatunkat.
Társadalmi vállalkozási mivoltunkat büszkén vállaljuk,
azonban kommunikációnk középpontjába továbbra
is a minőségi szolgáltatásnyújtást és termékelőállítást
helyezzük.
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Felújított bútoraink leginkább az 50-es 60-as években,
tömeggyártásban készített bútorok közül kerülnek ki.
Ezek azonban új köntösben, a mai modern otthonok
tökéletes kiegészítőjévé válnak. Mi nemcsak átkárpitozzuk őket, hanem teljes körű felújítást kapnak. A
vázszerkezetet megerősítjük és a tömőanyagokat is
teljesen kicseréljük, hogy tulajdonosaik még sokáig
élvezhessék kényelmüket. Sok esetben újra is gondoljuk őket, a fotelekből kanapék készülnek, megváltoztatjuk a varrástechnikát, vagy eltérő módszerrel kárpitozunk, így az eredeti darab - egyébként általában
zseniális - dőlésszögét és a karfákat megőrizve,
teljesen új, modern bútort kapunk. Az általunk gyártott
darabok legnagyobb előnye - a kiváló minőségen túl
- hogy egyedi igények kielégítésére is alkalmasak. Az
egyedi méret nálunk nem három méretváltozat közül
történő választási lehetőséget jelent, hanem a szélességen túl a mélységet, a magasságot, a karfa és a
háttámla vastagságát is meghatározhatja a tervezői
vénával megáldott megrendelő. Kiállítótermünkben
közel 600 kárpit közül van lehetőség kiválasztani a
legmegfelelőbbet, így minden feltétel adott egy olyan
darab elkészítéséhez, amely maximálisan a megrendelő igényeinek és álmainak megfelelő.
Egyedi, limitált darabszámú, vagy felújításra váró
darabjainkról a weboldalunkról, vagy a megadott
elérhetőségeken tájékozódhat.
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kanapék
Akár otthonra, akár munkahelyre vagy közösségi térbe,
mindig jó választás a REMODEL kanapé. Egyedi
méretben, közel 600 kárpit közül választhatja ki az
Ön számára megfelelőt. Egyedi tervezésű kanapék
kivitelezését is vállaljuk.
Kanapék ahogy Ön szeretné….

HELMUT KANAPÉ
Egyenes vonalak, letisztult forma.
hosszúság: 140 cm + 40 cm
szélesség: 70 cm
magasság: 78 cm

K LU B 22 K A N A P É
Étkezőasztalhoz, előszobába, közösségi helyekre
javasolt darab.
hosszúság: 145 cm
szélesség: 55 cm
magasság: 73 cm
ülésmagasság: 49 cm

CENTRAL KANAPÉ
Elegancia és kényelem a mindennapokra.
hosszúság: 210 cm
magasság: 78 cm
szélesség: 80 cm
ülésmagasság: 47 cm
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GA L L E RY K A N A P É
Friedl Kiss Viktor által tervezett kanapé.
Ergonómia és kényelem.
hosszúság: 225cm
magasság: 70 cm
szélesség: 98 cm
ülésmagasság: 45 cm

S ZÓ FA
hosszúság: 180 cm
mélység: 80 cm
magasság: 78 cm
ülésmagasság: 47 cm

SKY KANAPÉ
üléshosszúság két méretben: 120 cm és 140 cm
mélység: 48 cm
magasság: 80 cm
ülésmagasság: 42 cm

C S Á VO LY I K A N A P É
hosszúság: 172 cm
mélység: 82 cm
magasság: 87 cm
ülésmagasság: 45 cm

MÁLNA KANAPÉ
hosszúság: 140 cm/db
mélység: 70 cm
magasság: 72 cm
ülésmagasság: 42 cm
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1.
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székek, fotelek
Az étkezőasztalnál sem kell már feszengeni. Teremtsen
kávéházi hangulatot otthonába, egyedi, kifejezetten
étkezőasztalhoz tervezett foteleinkkel!
Ezeknek a foteleknek az ülésmagassága 45-49 cm
között mozog, így kiválóan alkalmasak a 75 cm magas
étkezőasztalokhoz. A klub 22 fotelek teljes magassága 73 cm, így az asztallap alá becsúsztathatóak.

1. K LU B 22 LO N G F OT E L
szélesség: 62 cm
mélység: 54 cm
magasság: 73 cm
ülésmagasság: 48 cm
2. S K Y F OT E L
szélesség: 50 cm
mélység: 46 cm
magasság: 80 cm
ülésmagasság: 42 cm

4. S K Y K A R FÁ S LO N G F OT E L
szélesség: 65 cm
mélység: 46 cm
magasság: 90 cm
ülésmagasság: 51 cm

3. S K Y LO N G F OT E L
szélesség: 50 cm
mélység: 46 cm
magasság: 90 cm
ülésmagasság: 51 cm

5. K LU B 23 LO N G F OT E L
szélesség: 62 cm
mélység: 54 cm
magasság: 83 cm
ülésmagasság: 48 cm
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asztalok
KO N ZO L A S Z TA L / Í RÓ A S Z TA L
Fényes fehér, fényes fekete és matt fekete színekben
egyedi méretben is.
hosszúság: 106 cm
szélesség: 43 cm
magasság: 75 cm

D O H Á N Y ZÓ A S Z TA L
Matt fekete, egyedi méretben is.
Hosszúság: 110 cm
Szélesség: 43 cm
Magasság: 42 cm

T V Á L LVÁ N Y
Matt fekete, egyedi méretben is.
hosszúság: 120/140 cm
szélesség: 45 cm
magasság: 44 cm

É T K E Z Ő A S Z TA L ( G Ő Z Ö LT B Ü K K )
Egyedi méretben is készítjük
Hosszúság: 150 cm
Szélesség: 75 cm
Magasság: 75 cm
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pad, ottomán, daybed
Láthatatlan kiegészítőként teszik teljessé az enteriőrt,
sokoldalú használhatóságukkal nélkülözhetetlen
kiegészítőivé válnak otthonunknak.
Egyedi méretben, gyors határidővel, közel 600 kárpit
közül választva. Pont úgy, ahogy Ön szeretné.
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kiállítóterem
MAXCity Lakberendezési Áruház
Törökbálint, Tópark u. 1. II/227

elérhetőségek
http://remodelstudio.hu
FB: facebook.com/remodelstudio
Instagramm: remodel2015
remodel.hungary@gmail.com
Telefon: 06 20 913 5611; 06 30 269 2248

