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Egyszerűtől az extrémig...

Küldetésünk

Értékeink

AZ ÁLTALUNK KÉPVISELT ÉRTÉKEK A KÖVETKEZŐK:

BIZALOM

STABILITÁS

ÁTLÁTHATÓSÁG

DINAMIZMUS

SZAKÉRTELEM

FEDDHETETLENSÉG

INNOVÁCIÓ

RUGALMASSÁG

ÜGYFÉL-
ORIENTÁLTSÁG

Kínálatunkban megtalálhatóak 
ZEGE BY MARMORIN öntött 
márvány fürdőszobai, és gránit 
alapanyagú konyhai termékek, 
HARO valódi faparketták, kézműves 
fapadlók, laminált padlók, parafa, 
és disano padlók, LICO svájci márka 
innovatív padlók, KRONO spc, és 
a DESIGNFLOORING vízálló vinyl 
padlók, valamint több évtizedes 
tapasztalattal rendelkező - német 
minőségű EGGER laminált padlók. 

SZENVEDÉLY, MINŐSÉG, 
FELELŐSSÉG ÉS TERMÉSZETESEN 
GYÖNYÖRŰ INNOVATÍV BELTÉR 
DESIGN.

Cégünk fő értékét munkatársaink adják, akik tevékenysége 
jelentősen hozzájárul a sikerekhez, együttesen vállalva a felelősséget 
küldetésünk teljesítéséhez. Elismerjük a minőséget, a motivációt és a 
teljesítményt mint a siker fő tényezőit.



Ahol a képzelet valósággá 
válik

Az IBDesign központi bemutatóterme,

Bemutatótermünk Budapesten, Zuglóban, jól megközelíthető helyen 
fekszik akár autóval, akár tömegközlekedéssel szeretnénk odajutni. 
Mintatermünkben szakmailag magasan képzett, sok éves tapasztalattal 
rendelkező szakértő értékesítők dolgoznak, akiknek a tudása a folyamatos 
gyári kapcsolattartás és képzések révén napról-napra gyarapszik.

Üzletünk 3 nagy helyiségből áll, 
ahol megtekinthető több 100 
laminált, vinyl és parafa pad-
ló, valódi faparketta, öntött 
márványkád, mosdó, és gránit 
mosogató. A termékek termé-
szetesen megtapinthatók, ki-
próbálhatók.

Mintatermünk mellett jelen va-
gyunk országszerte viszontel-
adó partnereinknél is.



IBDesign termékek, melyek 
összekötnek minket

Vegyen búcsút a hideg padlóktól: Válassza a fenntartható módon 
gyártott és gyorsan lerakható laminált padlóinkat! A laminált padló 
az egyik legnépszerűbb padlótípus. Emellett az egyik legsokoldalúbb 
burkolat. Az autentikus dekorok széles választéknak köszönhetően minden 
helyiséghez és belsőépítészeti stílushoz megtalálhatja a tökéletes dekort. 
Ellenállóak, tisztításuk egyszerű, rugalmasak és könnyen lerakhatók – 
ráadásul mindehhez kiváló ár-érték arány társul.

A különleges Aqua+ technológiával ellátott laminált padlóink megbízható 
módon lepergetik a vizet. Tökéletes választás a fürdőszobába, konyhába 
és előszobába, valamint a gyakran tisztított, közületi helyiségekbe 
is. Kifejezetten könnyen, akár gőztisztítóval is tisztíthatók. Otthoni 
felhasználás esetén akár élethosszig tartó garancia biztosított. 

A különféle fa és kő megjelenésű laminált padló tökéletesen utánozza 
a természetes termékek szépségét. A laminált padló nem csak 
vonzó dizájnnal büszkélkedhet, hanem rendkívül tartós és ellenáll a 
karcolásoknak, foltoknak és a víznek is. Ennek eredményeként garantáltan 
személyre szabott megjelenést kap, alacsony karbantartási igény mellett.

Az IBDesign EGGER és IBDesign HARO 
parafa burkolatok a természetes 
faanyagok között különleges 
tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Változatos textúrájuk, színtónusuk 
mellett a fizikai tulajdonságaik is 
kiemelkedők. Az alapanyagként 
használt parafa köztudottan 
rugalmas, amiből adódóan nemcsak 
a bútorok, benyomódásának áll ellen, 
de elnyeli a lépések zaját, megőrzi az 
otthon melegét. A parafa jó hő- és 
hangszigetelő tulajdonsága miatt 
kiválóan alkalmas falak burkolására 
is. Mindezek mellett a parafa meleg 
és kellemes érzetet kölcsönöz. 

A parafa puha, bársonyos tapintású, 
természetes anyagával nyugalmat 
és egyedi hangulatot varázsolhatunk 
otthonunkba. A parafa egyedülálló 
és sokoldalú tulajdonságai lehetővé 
teszik, hogy bármilyen területen 
alkalmazható legyen burkolás 
céljára a nappalitól kezdve a vizes 
helyiségekig.

Laminált 
padló

A parafa padló rendkí-
vül ergonomikus, hiszen 
rugalmas, és remek rez-
géscsillapító: elnyeli a 
lépéseink zaját, mind-
eközben pedig csökkenti 
a lábak, az ízületek és a 
gerinc terhelését – mi-
közben nagy a terhelhe-
tősége.

Parafa 
padló



Egy kivételesen népszerű 
termékről beszélhetünk, mely 
nem tartalmaz fát. Számos 
előnye között érdemes említeni 
karcállóságát, strapabíróságát, 
vízállóságát, rugalmasságát, 
időtállóságát, és persze 
gyönyörű, stílusos megjelenését. 
Könnyedén formára vágható, 
aminek köszönhetően a dizájn 
határtalan megálmodása, majd 
megvalósítása gyerekjáték ezzel 
a burkolattal.

A luxus vinyl padlók kortárs  
innovációt és stílust kínálnak, 
tökéletesek a modern ott-
honok számára. A PVC testre  
szabott keverékéből készült 
minden padló megingatha-
tatlan praktikummal büszkél-
kedhet, miközben a klasszikus  
természetes anyagok au-
tentikus textúráját adja. Akár  
egyedül, akár partnerrel, akár 
családtagként élsz, az LVT  
minden belső térhez ideális  
választás lesz.

Felülete könnyen kezelhető, rá-
adásul antibakteriális, kisgyer-
mekekre sem veszélyes. Semmi 
olyan anyagot nem tartalmaz, 
mely az egészségre káros lenne. 
Magas kopásállósággal rendel-
kezik, és könnyen kezelhető, ezért 
extra igénybevételnek kitett  
terekben is megállja a helyét.

Design padló

Valódi faparketta

LVT Vinyl padló

SPC Vinyl padló

Kézműves faparketták

Az SPC a vízálló padlóburkolatok 
új generációja, mely ásványi 
alapanyagból készül és kiváló 
méretstabilitású. Szerkezetéből és 
az alkalmazott alapanyagokból 
adódóan teljesen vízálló. 
Padlófűtésre is alkalmas, hő 
hatására nem deformálódik. Az 
aljzat kisebb egyenetlenségeivel 
szemben kevésbé érzékeny. 

Kiemelkedik a piaci kínálatból 
a rendkívül ellenálló felületével, 
és köszönhetően az egyenletes 
aljzatokra történő egyszerű 
fektetési lehetőségnek, tökéletes 
termék a saját kezű kivitelezéshez.

Aki mindig a maximumra 
törekszik, aki magas elvárásokat 
állít magával szemben és 
minden nap megtesz minden 
tőle telhetőt, az szereti magát a 
legnemesebb anyagokkal körül 
venni. A parketta manufaktúra 
padlótermékeink exkluzív 
választékával a legmagasabb 
minőség hozható ki egy otthonból. 
Élvezheti a tiszta luxust, amely 
a lábai előtt hever. Egy egyéni, 
kézzel nemesített prémium 
padló, gondosan kiválogatott 
faalapanyagból, amelyet minden 
érzékével megtapasztalhat.



Fürdőszoba
Térben álló 
kádak

Állómosdók

Ha a fürdőszobai megoldásokról beszélünk, 
akkor a klasszikus, és egyedi megjelenésen 
túl mindenképpen meg kell említeni azt is, 
hogy a ZEGE by MARMORIN mosdók öntött 
márvány alapanyaga többek között azt 
is lehetővé teszi, hogy fényes illetve matt 
felületű termékeket egyaránt megtaláljon 
kínálatunkban.

Az öntött márvány alapanyagú termékek 
kellemes lágy tapintású, nem hideg 
felületet biztosítanak. A széles forma- és 
méretválaszték nem csak a már megszokott 
típusokat, de különleges változatokat 
is jelent. Az egyszerű beépíthetőség 
mellett a használat során a könnyű 
tisztántarthatóság is fontos szempont, 
amikor a mosdó, zuhanytálca, vagy akár 
fürdőkád megoldások mellett dönt.

Mosogató és 
csaptelep

Konyha

ZEGE by MARMORIN grá-
nit mosogatóink kiváló 
minőségű alapanyag-
ból készülnek. A konyhai 
termékeink szembeötlő 
tulajdonsága az ergo-
nómiai tervezettség, ami 
igazán kényelmes min-
dennapi használatot 
biztosít tulajdonosának.  

Konyhai megoldások 
terén széles termékkí-
nálatot nyújtunk. 

Természetesen a 
konyhában is olyan 
elemeket szeretnének 
látni, amelyek nem 
csak praktikusak, de 
esztétikailag is ugyan-
olyan magas színvo-
nalon teljesítenek
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