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Miért vegyek részt?
A DESIGN+ a legnagyobb design kiállítás ma Magyarországon, amely 
2011 óta minden évben és egyre nagyobb sikerrel mutatja be 30 000 
nm-en több mint 100 kiállító újdonságait, innovációit a nagyközönség 
számára, immár 5. alkalommal.

Miért Design+? S egyáltalán mi az a bizonyos +?
Bármely kiállítást, vásárt választjuk, minden esetben ugyanaz történik: néhány tucat kiállító be-
mutatja kínálatának néhány általa preferált termékét, katalógusokat, szórólapokat  osztogat-
nak, de valójában a látogató szakmai segítséget nem kap, a kiállítások valódi lényege a trend-
mutatás pedig évek óta várat magára, és okoz csalódást azoknak, akik újra,  másra vágynak.

A Design+ kiállításon több mint 100 hazai és külföldi gyártó és forgalmazó mutatja be több 
száz kialakított enteriőr segítségével kollekcióját, szakképzett eladók és lakberendezők  kön�-
nyítik meg a választást, hogy megtaláljuk otthonunk hiányzó darabjait.

Kiállítás, vásár, +++?
2015. május 8-10. között sokszínű programokkal – workshopok, pop-up storeok, enteriőr-
verseny, fashion és gasztro kiállítók - várják látogatóinkat; más kiállításokon eddig be nem 
mutatott innovációkkal, művészekkel és kollekciókkal ismerkedhet meg a nag�közönség. Szak-
mai előadások, bemutatók, vetítések keretein belül bővíthetik az érdeklődők lakberendezési 
ismereteiket, kérhetnek tanácsot lakberendezőktől és kertrendezőktől.



Belépéskor a regisztrációnál valamennyi látogatót megajándékozza a MAXCity Lakberende-
zési Áruház egy 1.000 Ft-os vásárlási utalvánnyal, amelyet a MAXCity üzleteiben levásárol-
hat, illetve egy nyereményszelvénnyel, mellyel részt vehet a vasárnap délutáni sorsoláson és 
megnyerheti a kiállítók által felajánlott értékes nyereményeket.

Enteriőr verseny  (Üzletszám: 019., 108., 119., 207.) 
Ötödik alkalommal rendezzük meg a már hagyománnyá vált és a látogatók körében is az  
egyik legkedveltebb betétprogramunkat, amelynek az idei témája az elmúlt négy évhez 
hasonlóan (Vissza a jövőbe, Az ötödik elem, Blöff, Eredet) idén is eg� kultusz film címe:

Kincs, ami nincs.
A határtalan képzelet és fantázia eg�üttesei ol�an nézőpontokat n�itnak eg�-eg� témával, 
mely a közönség számára is elgondolkodtatóvá válik! Május 8-tól lehet megtekinteni a kész 
kirakatokat, amel�eket szakmai zsűri is értékel. Az eredmén�hirdetés vasárnap délután 
16.00 órakor, a második emeleti rendezvén�termünkben (231.) kerül megrendezésre. 

Programok

Nég� különböző stílus, nég� különböző 
látásmód csap össze: Stílusház Kre-
atív Művészeti Magániskola, Junior  
Art Center, Makkai Stúdió, Óbudai 
Egyetem. Legyen Ön is részese!

BElépés: ingyEnEs 
a MaXCity lakBErEndEzési 
ÁruhÁz jóvoltÁBól
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szál art - avagy egy csomó Csomó! (ii. emelet 228.) 
A szálakból csomók, a csomókból látván�os szőn�egek, dísztárg�ak! Il�en eg�szerű az egész!
Nem kell hozzá más, csak egy csomó Csomó, na meg persze Te és a jókedved! Aki egyszer a gya-
korlatban is megízleli a szövés, csomózás ízét, biztos másként néz majd a kézzel szőtt és csomózott 
textilekre - megértheti ennek a szép szakmának a vonzását, ami miatt képesek vagyunk, heteken, 
hónapokon át eg� szőn�eget, faliképet, vag� szövetet készíteni. A szövőszék a n�ugalom hel�e, s az 
a legszebb benne, hogy a szálakból kimeríthetetlen forrás fakad képzeletünk által a kezeink alatt.

Induljunk hát együtt a szálak csodálatos világába és fedezd 
fel a csomózás titkát Lőrincz V Gabi textilművész segítségével.  
A Design+ kiállításon bárki szőhet, csomózhat kedvére, kipróbál-
hat érdekes szövő-hurkoló eszközöket az LVG Textilart portálján.

agnEskovaCs leather design pop-up store (ii. emelet 211.) 
A Design+ kiálllítás és vásár keretén belül n�ílik meg az első AGNESKOVACS 
leather design pop-up store. Itt debütál a legújabb, PONS névre keresz-
telt kollekció, és hel�et kapnak AGNESKOVACS klasszikusok is. A tervező az 
üzletben kedvezmén�es vásárlási lehetőséget biztosít, emellett ajándékok 
is gazdára találnak.

4.

L
lvg  textile  art  and  design

.V.G.

     

3. hornimpexart Festményaukció (ii. emelet 231.) 
2015. május 9-én 16.00 órakor

Bizonyára nem ismeretlen a művészetkedvelőknek és a gyűjtőknek a XX. században élt Sza-
bó Gyula és Németh Miklós neve. A leginkább a felvidéki mindennapokat olajfestményein át 
bemutató Szabó Gyula és a nemrég elhunyt, „az expresszionizmus rejtőzködő koloristájának” 
is nevezett Németh Miklós művei nem csupán a jelen nagy értékei – a jövőre nézve is nagy-
szerű befektetésnek bizonyulnak. 

A Design+ kiállítás és vásár keretében megrendezett aukcióra 2015. május 9-én, 16.00 órától 
kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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angyalműhely – énidő-sziget: (ii. emelet 224-226.) 
Az Ördög Nóra és Törköl� Erika által alapított Ang�alműhel� kínálta programok nag�on sok-
színűek, a Design+ kiállításon ezekből kaphatnak ízelítőt az érdeklődők. Az Ang�alműhel� kül-
detése, hog� minél több emberhez eljutva mindenkiben felébressze az igén�t az Énidőre, 
azaz a magunkra fordított minőségi időre. Akik ellátogatnak az Ang�alműhel� Énidő-szige-
tére, azok számára garantált, hog� az ott eltöltött idő garantáltan csak Róluk szól, hiszen 
mindenkinek szüksége van a feltöltődésre, a megújulásra, a pozitív impulzusokra!
Szakértőik mindann�ian szakterületük ismert és elismert művelői, akik elkötelezetten hisznek az 
Ang�alműhel� küldetésében, az Énidő erejében. Az Énidő-szigeten ol�an női témák kerülnek a 
középpontba, színpadi és egyéni beszélgetések során, 
amel�ek a nőiességet, az önismeret fontosságát és az 
önbizalom ösztönző erejét erősítik a tudatosabb, sike-
resebb és boldogabb életre vág�ó énidőző hölg�ekben.

Maison Marquise pop-up store (ii. emelet 223.) 
A neves divattervező, Tóth Bori által 2012-ben alapított Maison Marquise divatház a kifinomult, 
mégis rafinált eleganciát hel�ezi a középpontba, amel� mind az haute couture, mind a read�-
to-wear kollekciókban megmutatkozik. Az idei DESIGN+ keretében három napra pop-up üzletet 
nyit a márka a MAXCity Lakberendezési Áruház II. emeletén, ahol nemcsak a legfrissebb, 2015-
ös tavasz-n�ári kollekció darabjait lehet szemüg�re venni, de testközelből lehet megismerkedni 
a divatmárka legújabb dobásával: a plus size kapszulakollekcióval is. Péntek este és szom-
bat délelőtt személ�i st�list segít majd eligazodni a trendek világában, és kitalálni a tökéletes 
összeállításokat akár a Maison Marquise, akár a saját 
ruhatár elhozott darabjai alapján. Kérjük, a pontos idő-
pontokért fig�eljék a Design+ honlapját!

Europa design Fiesta: a spanyol design Ünnepi éve (ii. emelet 204.) 
Aktív Span�ol Design Hétvége. Span�ol design bútorok és kiegészítők új szerepkörben, avag� 
a valóban aktív körn�ezet. Kalóriaégetés mindennel, amit ütni, rúgni, tekerni kell! Tervezők-
nek, design rajongóknak, kicsiknek és nagyoknak!  
Kalóriapótlás szombaton 14.00-18.00 óráig: spanyol 
sonka- és borkóstolás siestától fiestáig.
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Működő design – kiállítás a tökéletes otthonért (i. emelet 129.) 

Mennyire hangos egy szellőztető rendszer, és hova lehet elhelyezni a csöveket?
Mi jelent igazi bizonyítékot önnek  egy ablak hő- és hangszigetelésére? 
Mik a legújabb világítási trendek?

Építkezik, felújít? 
Tanácstalan, melyik megoldást válassza? 
És még a tervezője is kérdésekkel bombázza?

Látogasson el tervezőjével a „Működő design – kiállítás a tökéletes otthonért” rendez-
vényre és a 300 m2-en kialakított mintaházunkban élőben megmutatjuk  leendő otthona 
tökéletes működését! 

Önnek csak egy kérdés marad: párduc- vagy pálmalevélmintás függönyt szeretne? 

Időpontfoglalás tanácsadásra, további részletek: www.mukododesign.hu

Kiállítók:
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the face (ii. emelet, 208, 213) 

A the face design blog egy frissen indult online magazin, amely design-nal, tágabban a design-
tudatos életmóddal foglalkozik. Úgy gondoljuk, a jó design láthatatlanul része az életünknek. 
Azon dolgozunk, hogy láthatóvá tegyük.

A második emeleten, a különlegesen berendezett the face lounge-ban egy kávé vagy egy 
finom leves mellett ismerhetik meg a látogatók a mag�arországi design leginnovatívabb ter-
mékeit, amelyeket a Design Market keretein belül meg is vásárolhatnak.

Pénteken a pakk_art fiatal művészeinek art performansza kerül az előtérbe, utána pedig 
a the face Trendlabor bejárja a Milánó-Budapest tengelyt. Szombaton a legkisebbek és a 
nagyobbak is aktivizálhatják magukat workshopjainkon, délután pedig a the face Talent Pool 
pályázatának eredményhirdetését tekinthetik meg a látogatók. Vasárnap lezárásképpen egy 
Design Aukcióra invitálunk minden érdeklődőt, ahol mag�ar és nemzetközi designtárg�akra 
licitálhatnak a vásárlók. A befol�ó összegből a Hűvösvölg�i G�ermekotthon fiatal lakóinak kre-
atív tevékenységeit támogatjuk.

A részletek és további izgalmas programjaink megis-
merése érdekében kövessen minket a Facebook-on.

thefacedesign.com
facebook.com/thefacedesign

help desk  (ii. emelet, 208., 213. the face lounge)

Kérjen tanácsot designereinktől! Május 10-én 12.00-17.00 óra között a Design+ látoga-
tóinak lehetőségük van tanácsot kérni designereinktől, akik hozzáértésükkel és kreati-
vitásukkal segítik a látogatókat otthonaik berendezésében, kialakításában. Kérjük, hogy 
méretarányos alaprajzot mindenki hozzon magával!

9.
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hello Wood @ design+ kiállítás és vásár (i. emelet 102., 104.) 11.

Idén a Hello Wood csapata is részt vesz a Design+ kiállítás és vásáron, ahol ezúttal a gyerekek 
bevonásával tartunk workshopot. A foglalkozáson 2 fiatal dizájner segítségével és vezeté-
sével kisebb játékokat, használati tárg�akat készíthetnek fából az érdeklődő g�erekek, majd 
az elkészült kis alkotásokat haza is vihetik magukkal. Például kardot, repülőt, állatkákat és kis 
széket is készíthetnek eg�énileg, kis csapatokban (3-4 fő) vag� akár a szülők bevonásával. A 
tárg�ak elkészítése során a résztvevők megismerkedhetnek a kéziszerszámok (csavarbehaj-
tó, dekopír fűrész) használatával és a fával, mint an�aggal. 

A foglalkozás mellett a Hello Wood installációit is 
megtekinthetik és kipróbálhatják az érdeklődők.

hellowood.eu

Design+ KiáLLíTóK:

Möbelkunst & Petit Planet, Vákuum Design, Mi Ketten, Phőnix Home, Giacotti, Valvia,  
Vintage Chic, Impala, Karton Design, Akrilfelületek, Deltako, Búza Kriszta, Bútor Trió, Cara, 
Exotic Wood (130., 131.); the face (208., 214.), Hello Wood (102., 104., kültér), Innoshop (218.), 
VA Design (012.), Europa Design (204.), Maison Marquise pop-up store (223.), Ang�almű-
hel� - Énidő-sziget (224., 226.), Működő Design Kiállítás (129.), Zsolna� Porcelánmanufak-
túra (026.), Plantart (018.), LVG textile art and design workshop, HarmArth Kerámia (228.), 
Kovács Ágnes pop-up store (211.), S�lva Design (218/A.), Fru 100% raw juice (földszint közös 
terület), Heaven in St�le (földszint közös terület), Csokoládia (földszint közös terület), Big 
Green Egg (kültér), Domino Mobile Home (kültér), Blup! (kültér), Divino (kültér)



Design+ KiáLLíTói 
Csokoládia közös terület
Enteriőr versen� 019.
Fru 100% raw juice közös terület
Heaven In Style  közös terület
Plantart 018.
VA Design 012.
Zsolna� Porcelánmanufaktúra 026.

MAXCiTy üzLeTeK 
Baltex Home 016.
Bio-Textima Biocentrum 010.
Canada Spa 013/A.
Cassandra 007/A.
Desidea 031/B.
Erdél�i Stílbútor 014/A.
Franco & Stefano 015.

freistil ROLF BENZ 023.
Kokoflex 014.
Komandor 017.
Königs-Art Bútor 027/B.
Lederland 013.
Leguan, a szőn�egspecialista 029.
Max Parketta 007., 011.
Parketta Pannónia 024.
Piato 031/A., 001.
Piato Home 002.
Rio-Art & Design 006.
SomProduct 021., 022.
Team7 Konyhastúdió 020.
Team7, ROLF BENZ 030.
TH Design Lakberendezési 003., 005., 028.
Stúdió
Wenga manufacture 008.,009.

földszint

016 018 020 
024 026
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Design+ KiáLLíTói 
Enteriőr versen� 108.
Enteriőr versen� 119.
Hello Wood 102., 104.
Működő Design Kiállítás 129.
Kiállítóterem 130., 131.

MAXCiTy üzLeTeK 
AGF 124.
Balihand 133.
BoConcept 106.
Bútorex 116.
Bútorex Outlet 118.
Hästens 110/A.
Indigo Collections 115.
Kaindl Exkluzív Padló 120.
KARE Budapest 112.

i. emelet 

116  118 119 123         127        128

 120 124 125 126

114 115 106 129 130

113  110 110 108    131
  /B /A 104 102

112  111 109 105 103 101 133 132

Kéry Nyílászáró 125., 126.
Matrac Király 101., 103.
Natuzzi Italia 127., 128.
Nostalgia Shop 123.
NOVETEX Matrac Biomanufaktúra 132.
Philips 113.
Tectona Grandis 105.
Treca de Paris 111.
Ungarstyle 109.
ViSpring, H�pnos 110/B.



Design+ KiáLLíTói 
Ang�alműhel� - Énidő-sziget 224., 226.
Europa Design 204.
Enteriőr versen� 207.
HarmArth kerámia 228.
Innoshop 218.
Kovács Ágnes design 211.
LVG textile art and design workshop 228.
Maison Marquise pop-up store 223.
S�lva Design 218/A.
the face és Help desk 208., 213.

MAXCiTy üzLeTeK 
BN Iroda Megoldás 216., 217.
Desidea Stúdió és Indagroup Kft. 222.
Diesel Living 212.
Heaven Rugs 201., 202., 203.

Hoxtton 211/A, B, C.
IDdesign 232.
Insidesign 227/A.
iSauna 215.
Lakberendezők Országos Szövetsége 219.
Montenegrói Gurman Étterem 229/A.
Rendezvén�terem 231.
Solthy Gallery 221.
Toscana 209.
Viktor Gallery 227.

Big Green Egg
Blup!
Divino
Hello Wood

ii. emelet 
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mAXCity lakberendezési Áruház
2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.
Az M1-es autópálya 14-es kijáratánál
100 üzlet 30 000 négyzetméteren

nyitva tartás:
Péntek: 10.00-20.00, Szombat: 10.00-20.00
Vasárnap: 10.00-19.00
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