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KÖSZÖNTŐ
Másfél évtizede gyártunk gyerekbútorokat.
Ahogy azóta már felcseperedtek bútoraink első
kicsi tulajdonosai, úgy léptünk magunk
is előrébb, évről évre.
Ebben az évben kicsit merészebb, sokak által
talán észre sem vehető lépést teszünk. Bútorkínálatunkban felbukkannak a nagyobb gyerekek,
sőt, a családalapítás előtt álló fiatal felnőttek
számára tervezett modellek is.
Lehet, hogy a gyerekkor véget ér az iskolák
elvégzésével, a szülői házból való elköltözéssel,
de tapasztalatból tudjuk, azok fognak igazán
örömteli és kiegyensúlyozott életet élni, akik
minél többet meg tudnak őrizni magukban a
játékosságukból, a nyitottságukból és az őszinte,
kíváncsi rácsodálkozás képeségéből.
Mi magunk ilyen hozzáállással fogtunk a számukra elképzelt bútoraink elkészítéséhez.

Újdonságok
2010
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Ez kinek

a bútora?

doboz...

szinte szekrény...

Animus
Animus
Animus pelenkázó szekrény és babaágy

Kicsiknek kicsit, nagyoknak sokat!

tároló...

Mi minden fér el négy Animus
elemből összerakott
állószekrényben?

Babaágy Animus fiókokkal

kívül népszerű lesz, az, hogy bár az

Az Animus végtelenül sokszínű le- elemek picik, mégsem lehet sosem
hetőséget kínál a dolgok tárolására! „kinőni” őket! Ami kezdetben pelenAz okosan összeválogatott elemkíná- kázó komód, az később térelválasztó,
latból a legváltozatosabb bútorformá- könyvespolc, CD tároló vagy ki tudja
ciókat álmodhatja meg, és

még, mi lehet! Határt csak a fantázia

minimális

és az alkotókedv szabhat. Elő

szerelési tudással! Sőt, ez nem

a kockáspapírt, és tervezzen

minden! Ami miatt mi úgy

gyorsan egy igazán

gondoljuk, hogy

egyedi Animus gye-

az Animus rend-

rekszobát!

szerelheti

össze

Animus bázis elemek

szekrény, szekrény!

Egyre nagyobb, egyre sokoldalúbb! Az Animus egy életen át bővíthető, alakítható praktikus elemrendszer!
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MOLLY
Álom és valóság.
A Molly a Faktum első, kimondottan prémium kategóriás bútorcsaládja. Tervezésben az egyszerűség, a funkcionalitás,
anyagválasztásban a tartósság, alkatrészeiben pedig a kompromisszummentes
minőség jellemzi.

A Molly többgenerációs bútor. Amilyen

Egyszerű és stílusos.

könnyű egy finom hangulatú, igényes

A Terra vonalvezetése azokat szólítja meg,

gyerekszobát berendezni vele, ugyanúgy

akik idegenkednek a gyerekszobák sok-

megállja a helyét a felnőttek által lakott

szor „túl édes” hangulatától, vagy szeret-

szobákban is. A Molly elemeit egyedi

nék, ha a gyerek bútorai hosszú évekig

megrendelésre készítjük, jelentős kézi-

használhatóak lennének anélkül, hogy

munka ráfordítással, hosszútávú, tartós

később leplezni kéne a babás motívumo-

használatra.

kat. Nézzen meg egy Terrát! Nem csak a
hangulatát, de az árát is szeretni fogja!

TERRA
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LILLA

új, divatos, szeretni való!
LILLA
Vince baba - aki már nem is baba, hanem
igazi fiatalember - ilyen Lilla szobában lakik. A sok törtfehér bútorról biztos azt gondolja, hogy kockacukorból vannak, mert
időnként megpróbálja nyalogatni őket.
Babaágy, polcocska, fiókos ajtós, meg nagyszekrény... Minden megszokott, mégis
egyedi tisztaságot és harmóniát árasztanak
a szép, világos felületek. Igényes megjelenésű
bútor, barátságos áron. Ez több is, mint szép!

w w w.fa k t u m b u to r.h u

Country
Living

w w w.fa k t u m b u to r.h u
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Ebből a szekrényből már rég
eltűntek a babaruhák, most
csupa divatos holmi van benne. Virágos farmernadrág,
kardigánok, meg a bátyám
focilabdája.

Itt éppen tanulom azokat
a jópofa szövegeket, amiket a
szüleim még évek múlva is
emlegetni fognak...

TOMI
Ha a szüleid Tomi bútort vesznek neked,
szerencsés vagy, mert akkor szeretik a
természetet, és valószínűleg sok izgalmas
kalandban lesz majd részed a ház körül,
a kertben. De ha például úgy döntesz,
hogy a szobádban töltöd a délutánt, ide
nyugodtan behozhatod a kertben talált
gesztenyéket és az egyéb kerti szerzeményeket, amiket most itt nem sorolok fel,
mert ezt az írást a szüleim is olvassák.

Amikor nagyobb lettem, apa egyszerűen
szétszerelte a babaágyat, és betett a helyére
egy Tomi heverőt. Ugyanolyan masszív,
mint a többi bútor, csak sokkal jobban elférek benne. Első dolgom volt a mama ágyterítőjével leteríteni. Ezt később anya szépen
eligazította símára. Nem baj, így is jól néz
ki. Apa azt mondja, hogy „pácolt fenyő

Azt hiszem, a barátaim néha
akkor is átjönnek játszani,
amikor nem is vagyok itthon.
Ki más csinálná a szobámban a
rendetlenséget?

bútor”. Ezt szeretik, mert olyan természetes.
Fenyő a szobámban? Akkor vehetjük úgy,
hogy nálam mindig karácsony van?
Ma beleszúrtam egy rajzszöget a szekrény
oldalába, de anya kipiszkálta, és a körmével
kicsit elmaszatolta a lyukat.

w w w.fa k t u m b u to r.h u
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GABI

ROZI

A szüleim skandináv mániások lehetnek,

Egyikünk se a Rozi. A Rozi a bútornak a

mert anya például órákig tud telefonon

neve. Régimódi házban lakunk, és ebben

arról beszélni a barátnőjével, hogy csakis

van a szobám. Feltűnt nekem, hogy apa és

natúr fenyőbútort vegyetek a gyerekszo-

anya az utóbbi időben valami Rozi nevű

bába, drágám, mi is azt vettünk. Ez még

egyént emlegetett. Aztán számolgattak.

száz év múlva is bútor lesz! De ki hallott

Meg apa azt mondta, hogy nagyon meg-

már olyan gyerekről, aki száz évig gyerek

éri. Meg azt, hogy örülni fog neki - azt hi-

maradt volna? Esetleg az apu? Ő minden-

szem, rám gondolt. És aztán egyszer csak

ről hallott már. A bútorelemeket is ő vá-

hazajöttünk az oviból, és nem ismertem a

logatta össze, szisztémásan. Anya szerint

szobámra! Ott állt benne Rozi, az új bú-

persze, az ő tanácsai nélkül semmire sem

torom! Annyira szép! Be is raktam egy-

ment volna. Így lett a bútorom Gabi.

ből anya régi kalapdobozait. Előbb vagy

Nem bántam meg, ebben a natúr fenyő-

utóbb, nekem is sok kalapom lesz...

bútor dologban tényleg van valami. Most
nem a ruháimra és a játékaimra gondolok,
ez csak egy elvont gondolat. Mint például

Jó dolog ám, ha az embernek vannak örökölt kincsei. Feltéve, hogy például nem egy
kidurrant úszógumiról van szó, hanem
mondjuk egy ezeréves kosárról, vagy egy
pompás balerinaruháról. Vagy kettőről!

az, hogy itt nyilván jól érezné magát velem egy shetlandi póni is. Na, apa szerint
ez is egy elvont gondolat.
Fogadjunk, hogy idén karácsonyra is kapok egy rénszarvas mintás kötött sapkát.

w w w.fa k t u m b u to r.h u
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Így LEsz tELjEs A szobAbErEndEzÉs!

TOMI

Tomi kétajtós, fiókos
állószekrény

Tomi sarokszekrény

Tomi íróasztal

Tomi átalakítható babaágy
140*70

Tomi ágyneműtartó
200*90

Tomi heverő
200*90

Tomi éjjeliszekrény

LILLA

Gabi négyfiókos
kisszekrény

Rozi polcos,
keskeny szekrény

Lilla kétajtós
állószekrény

Lilla sarokszekrény

Lilla polcos, keskeny
szekrény

Lilla ágyneműtartó 140*70

ANIMUS
Terra
kétajtós szekrény

Terra
íróasztal

Animus 40*40 ajtós bázis elemek

Terra ágyneműtartó
200*90

Animus 20*20 fiókelemek
Terra heverő
200*90

Animus 40*80
szekrényelemek

Animus íróasztal
Animus 40*20 fiókelemek

Kíváncsi a további praktikus kiegészítőkre is? Kérjen kereskedőjétől egy részletes Animus ismertetőt, vagy töltsön le egyet a honlapunkról!

w w w.fa k t u m b u to r.h u
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kedvencei
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Halló!
El lehet
itt valamit
rontani?
DOLLY

Meg a babaágy ágyneműtartóját is kihúz-

és berendezzünk benne egy ... egy...

Ez a komód nincs tele ruhákkal, és az ajtós

za, betolja. Ebben valami mást is lehetne

Szóval vigyázni kell rá. Most se valami

részében el tudunk bújni. Most is a szép

Ez a Dolly annyira jól néz ki, meg minden.

tárolni, nem? De bizony! Alig várjuk,

karcolós játékkal játszunk, hanem hajó-

mintás rácsozaton keresztül fogjuk lesni,

Apa időnként bejön, kinyitja a szekrény-

hogy a baba kirepüljön az ágyból - na

kat hajtogatunk apa aktatáskájában talált

ahogy apa bejön, és a hajóinkra meredve

ajtót meg becsukja. Jó a hangja, mondja.

nem úgy szó szerint, hanem képletesen, –

papírlapokból.

felkiált: Hol vagytok pernahajderek?!

w w w.fa k t u m b u to r.h u
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Itt például olyan kockajátékokon dolgozunk, amik lefekvés után maguktól vis�szamásznak a játéktároló kosárba. Tegnap
kipróbáltuk. Még nem tökéletes.

SUNNY
Ez itt egy komplett kalózkapitányi rezi-

amit apa úgy nevez, hogy „pasztell sárga”.

dencia. Na, nem az a műhajó művitorlá-

Valami tudós bútora is lehetne. Ebből is

val féle, hanem hangulatában. A szüleim

látható, hogy ezt a kalózos dolgot még

ugyanis előrelátóak, tényleg elég viccesen

nem döntöttem el fixen, mert lehet, hogy

néznék ki, ha tíz évesen még mindig ba-

inkább híres tudós leszek, aki mindenféle

bás bútorok között laknék. Ez a Sunny

hasznos szerkentyűket fog tervezni. Példá-

például, ezzel a dekoratív keretezéssel

ul olyan fogkefét, ami álmukban megmos-

tényleg elég komoly darab. Még jó, hogy

sa a gyerekek fogát. Meg láthatatlan, önöl-

van rajta ez a vaníliapuding színű díszítés,

tözős pizsamát. Meg ezekhez hasonlókat.

w w w.fa k t u m b u to r.h u
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Addig, amíg a gyerekek nem járhatnak önállóan cukrászdába, ideális
helyszín egy délutáni teázásra a hangulatos gyerekszoba. Ez a Mókus bútoros például ilyen. Nett és meghitt. De fogalmazhatunk úgy is, hogy fehér
bútorlap, cseresznye díszítéssel. Már csak a nagyi porcelán teáskészletét

MÓKUS

kéne valahogy megszerezni, hogy tökéletes legyen a hangulat. Addig is, itt

Az én szobámnak nyolc ablaka van!

a földön ülve tereferélünk a barátnőmmel. És már újságot is olvastunk!

Ebből egy van a falon, azon nézek ki az utcára, a többi pedig a bútoraimon. Azokon

KAMILLA

a ruháimat és a babáimat tartom szemmel. És ezek a szekrény ablakok milyen
díszesek! Pont, mintha a kaleidoszkópomon keresztül nézném a világot. Csupa
ragyogó csillag!
Ezek az ablakok továbbá arra is szolgálnak, hogy ne érezzék magukat egyedül
azok a babáim, amelyekkel éppen nem
játszom, mert természetesen ők is nézhetnek engem a szekrényből, ha alszom,
vagy például, ha vendégségbe jönnek hozzám a barátaim. Persze így anya is egyből
látja, ha nincs rend a szekrényemben.

w w w.fa k t u m b u to r.h u
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VIKTOR

NELLI

Ha nem tudnám, hogy ez egy gyerekbútor
katalógus, azt gondolnám, hogy a Viktor
egy univerzális, sokoldalúan variálható...

Szép, sima vonalvezetés, cseppnyi bo-

Nem is tudom, milyen bútor. Talán a „fi-

londsággal fűszerezve. Épp csak annyi,

atalos” jelző illik rá legjobban.

hogy egyértelmű legyen: ebben a szobá-

Miért jó választás? Mert a gyerekszobák

ban a jó hangulat kötelező! A Nelli bú-

előbb utóbb tiniszobákká alakulnak, a

torcsalád megbízható minőségét a von-

Viktor tulajdonosok gimnazisták lesznek,

zó, csinos kis részletek teszik teljessé. A

sok minden változik, de „a berendezés

világos szilvakék, vagy cseresznye színű

marad”. A Viktor évek óta tartó töretlen

fogantyúk és a szekrények, polcok deko-

népszerűségét masszív, strapabíró minő-

rációi hivalkodástól mentesen dobják fel

sége, visszafogott díszítése és kiemelke-

a semleges hatású sima felületeket. Az

dően széles elemválasztéka biztosítja.

európai juhar bútorlapokból összeállított

Ismer valaki másik gyerekbútorcsaládot,

elemek, köztük az ágyneműtartóval ki-

amelyet tizenhét, praktikus elemből ál-

egészíthető babaágy csendes, vidám na-

líthat össze? Na ugye!

pokat ígér használójának. Babakorában,
és később is.
w w w.fa k t u m b u to r.h u
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Így LEsz tELjEs A szobAbErEndEzÉs!

SUNNY

MÓKUS

Sunny ágyneműtartó
140*70

Sunny kétajtós
állószekrény

Sunny háromosztású
szekrény

Sunny kétajtós,
fiókos szekrény

Sunny polcos,
keskeny szekrény

Sunny íróasztal

Sunny heverő
200*90

Sunny ágyneműtartó
200*90

DOLLY

Sunny
éjjeliszekrény

Mókus háromosztású
szekrény

Mókus sarokszekrény

Mókus polcos keskeny
szekrény

Mókus kétajtós, polcos
kisszekrény

Mókus íróasztal

Mókus átalakítható babaágy
140*70

KAMILLA

Kamilla 3 osztású
állószekrény

Kamilla két ajtós
állószekrény

Kamilla
sarokszekrény
Dolly kétajtós
állószekrény

Dolly
sarokszekrény

Dolly átalakítható babaágy
140*70

Mókus kombi- lux fiókos, pelenkázós babaágy
78*140*120

Mókus ágyneműtartó
200*90

Mókus heverő
200*90

Mókus ágyneműtartó
140*70

Mókus éjjeliszekrény

Kamilla polcos,
fiókos szekrény

NELLI
Kamilla
éjjeliszekrény

Nelli éjjeliszekrény
Kamilla heverő 200*90

Dolly polcos,
fiókos szekrény

Dolly polcos,
keskeny szekrény

Dolly kétajtós,
fiókos szekrény

Kamilla polcos
keskenyszekrény

Dolly íróasztal

Nelli kétajtós
állószekrény
Dolly
éjjeliszekrény

Dolly ágyneműtartó
140*70

Dolly heverő
200*90

Nelli sarokszekrény

Nelli polcos,
keskeny szekrény

Nelli íróasztal

Leesésgátló
Kamilla
ágyneműtartó 200*90

Dolly ágyneműtartó
200*90
Kamilla ágyneműtartó 140*70

w w w.fa k t u m b u to r.h u

Kamilla íróasztal

A gyerekeknek az éjszakák sokszor épp
olyan kalandosak, mint a nappalok.
Ezek az álombéli kalandok pedig könynyen a padlón végződhetnek...
A Faktum egyszerűen felszerelhető és
könnyen eltávolítható leesésgátlói garantálják, hogy a reggeli nap első sugarai az
ágyában köszönthessék a gyermeket!

w w w.fa k t u m b u to r.h u

Nelli heverő
200*90

Nelli ágyneműtartó
200*90

Nelli ágyneműtartó
140*70
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VIKTOR

Viktor kétajtós
állószekrény

Viktor éjjeliszekrény

Viktor háromosztású
szekrény

Viktor heverő
200*90

Viktor kombi
pelenkázós babaágy

Viktor 180-as sarokpolc
jobbos / balos

Viktor 85-ös sarokpolc
jobbos / balos

Viktor kétajtós
kisszekrény

Viktor ágyneműtartó
200*90

Viktor heverő
180*80

Viktor nyitott
szekrénypolc

Viktor ágyneműtartó
180*80

Viktor íróasztal

Viktor ágyneműtartó
140*70

Viktor kombi pelenkázós
babaágy ajtóval!

Viktor kombi lux
fiókos, pelenkázós babaágy

w w w.fa k t u m b u to r.h u

gyErEkVILág
színesben!

32

33

Na, ennyit a komolyságról! Mert, mint tudjuk, egy gyerek helyszín hercegnőktől zsúfolt bálakhoz, plüssbabák reptetésé-

CINDY

élete egy soha véget nem érő rajzfilm, amiben minden szí- hez, varázslásokhoz, rajzoláshoz, festéshez, villanyvasutazásnes, minden vidám, minden izgalmas, és még megérteni is hoz, kastélyépítéshez, babaöltöztetéshez, labdázáshoz, dobókönnyű. A Cindy bútorokkal berendezett gyerekszoba kiváló kockázáshoz, indiánosdihoz, úszáshoz. Na jó, úszáshoz nem.
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NELLI

KOLIBRI

KOLIBRI

COLOR

KÉK

NARANCS

Ha eddig azt gondoltad, hogy a

A Kolibri az arany középút a

Ugyanaz, mint a kék, csak na-

Nelli a csendes, meghitt búto-

játékos színkavalkád és a tiszta-

rancsban, és ezzel lényegében

rok bútora, akkor kapaszkodj,

vonalú szobaberendezések kö-

kész is. A narancs Kolibri a hű-

mert a Nelli tud ám őrülten szí-

zött. Na jó, ez éppen a „kék

vösebb kékkel szemben, optikai-

nes is lenni! A Nelli Color egy

középút”. Törtfehér és country

lag felerősíti a beragyogó napsu-

szivárvány színekben pompá-

bükk elemekkel kiegészítve.

garakat, olyan hangulatot köl-

zó, zsongó arborétum, lepkék-

A Kolibri bútorok úgy adnak

csönözve a szobának, mintha

kel, madarakkal és halacskák-

teret a gyermekszoba csinosítá-

ott mindig nyár lenne. A kék és a

kal! Talán egy apró hibája van:

sára, hogy a szülőnek nem kell

narancs Kolibri elemek jól kom-

könnyen elkeverednek benne a

attól tartania, hogy a kicsi szo-

binálhatók, egyértelműen meg-

színes játékok. Cserébe olyan,

bája túlcicomázottá válik. Ki-

határozva a felségterületeket ott,

mintha ebben a szobában min-

egyensúlyozott ízlésű vásárlók

ahol kistestvérek laknak egy szo-

dig rend lenne!

okos választása, jó áron!

bában. Érdemes kipróbálni!

w w w.fa k t u m b u to r.h u
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Így LEsz tELjEs A szobAbErEndEzÉs!
Praktikus szempontok gyermekbútor vásárláshoz

cindy

Először is arról kell döntenie, hogy a babaszobát később gyerekszobaként vagy tiniszobaként is használják-e majd? Ha igen,
akkor célszerű valamelyik bútorcsaládunkat választania.
Tulajdonképpen mindegyik modellünkből kialakítható egy sokoldalú gyermekszoba berendezés, de népszerűsége miatt a legtöbb elemet a Viktor bútorcsaládhoz kínáljuk.
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KIEGÉSZÍTŐK
MIndent elnyelő fonott kosarak
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Sokan döntenek úgy, hogy amíg baba a baba, addig várnak a
nagyobb tárolókapacitású, többfunkciós bútordarabok beszerzésével. Aki így dönt, először egy átalakítható babaágyat, egy
kisszekrényt, egy pelenkázólapot és egy fali polcot vásároljon!
Minden babaágyunkhoz választhat hozzáillő ágyneműtartót is!
Ha a rendelkezésre álló hely szűkössége miatt szuperpraktikus
megoldást keres, vegye szemügyre „Kombi” bútorainkat. A
kombi bútorok mindent tartalmaznak, ami a baba születésekor
szükséges, később pedig önállóan használható kölyökheverővé, és praktikus polcokká, kisszekrényekké alakíthatók.
Többgyermekes család számára ideális választás az Animus.
A szellemesen összeállított elemválaszték gyakorlatilag végtelen variációs lehetőséget kínál. A babakorban megvásárolt első
elemek később továbbfejleszthetők, átrendezhetők. Íróasztal,
játéktároló épp úgy kialakítható
belőlük, mint térelválasztó, ruhásszekrény vagy CD-tár.
Könnyen meglehet, hogy a gyerekbútorként induló, évről évre
fejlesztett Animus szobaberenRobur kisszék
dezést viszi magával a gyerek,
Minden családba kell egy
amikor nagyobb korában úgy
masszív kis Robur!
dönt, hogy önálló életet kezd.
Ha a gyerek már nem használja,
Mondjuk, egy saját albérletben...
jó lesz a kerti munkához, vagy
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pakolni valamit...

Kolibri narancs és kék
kétajtós állószekrény

Kolibri narancs háromosztású szekrény

Kolibri narancs és kék
polcos keskeny szekrény

Kolibri narancs és kék
íróasztal

Kolibri narancs és kék
éjjeliszekrény

Botond
három funkciós
etetőszék

Kolibri kék sarokszekrény

Kolibri narancs és kék
ágyneműtartó 200*90

Kolibri narancs és kék
heverő 200*90

w w w.fa k t u m b u to r.h u

Kolibri narancs és kék
ágyneműtartó 140*70

38

KÖSZÖNET
Köszönjük a fotózáson résztvevő gyerekeknek a
fáradhatatlanságukat, a jókedvüket és az őszinteségüket, hogy elmondták, ha valamiről úgy
gondolták, hogy nagy butaság lenne,
ha lefényképeznénk.
Alma
Emma
Hanna
Lilla
Molly
Alex
Dávid
Gergő
Vince
Köszönjük a két nagyszerű pedagógusnak, Gabi
néninek és Eszter néninek a segítséget, akiknek
hála, a gyerekek akkor sem unatkoztak, amikor
éppen nem fényképezkedtünk.
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