


A komok egy építészek által alapított kollaboratív bútormárka, ami időtálló 

kisszériás és egyedi bútorokat készít. Válogatott tervezőkkel és műhelyekkel 

együttműködve fenntartható, funkcionális, egyszerű tárgyak létrehozására 

törekszünk. Az építészettel való szoros kapcsolatunk alapvetően meghatározza a 

tervezői hozzáállásunkat: figyelünk a szerkezeti és műszaki részletekre, keressük az 

ésszerű funkcionalitás és a színvonalas megjelenés egyensúlyát.

Márkánk alapját három kulcsszóba sűrítettük, amik meghatározzák munkánkat: 

kommunikáció, kombináció, kompozíció. 

www.komok.hu

hello@komok.hu

+36 20 949 1166

+36 30 594 5909

@komok_furniture
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típus 
magasság 
átmérő 
anyag 
felület 
fényforrás

 
termék id 
tervezés 

alap tartozékok

mennyezeti rózsa, izzó más jellemzőkkel, egyedi RAL színű búra

kiegészítő tartozékok 

fém lámpabúra, E27 foglalat, kábel tehermentesítő,  
E27 LED izzó üveg gömb, 1 m fekete vagy fehér textilkábel

függeszték 

184 mm 

95 mm 

1 mm acéllemez, üveg 

matt porszórt festés 

E27 Ø95 mm üveg gömb

806 lumen, meleg fehér 2700K, 7W 

P01.2018 

Juhász Norbert 

Pálfi Dániel Illés 

RAL 9005

fekete

RAL 9016

fehér

RAL 5024

pasztell kék

RAL 6019

pasztell zöld

RAL 6034

pasztell türkiz

RAL 5009

azúrkék

RAL 3012

bézspiros

szálcsiszolt 
vörösréz

A kapszula egy függesztett lámpa, ami egy 95 mm-es üveg izzóból és az arra 

felülő, acéllemezből készült, porfestett búrából áll. A tárgy az egyszerűségről 

szól, mind megjelenésében, mind felépítésében: az üvegre ülő acélsapkát maga 

az izzó és a furaton átfutó kábel tartja a helyén, egyéb rögzítőelemek nélkül.

kapszula





típus 
magasság 
szélesség 
mélység 
szerkezet anyaga 
kárpit 
felületkezelés 
termék id 
tervezés 

szék 

771 mm 

657 mm 

585 mm 

tömör tölgy 

olasz bőr 

vízbázisú lakk 

P26.2021 

URBA (Juhász Andrea, Lengyel Márton) 

A széket az URBA építésziroda tervezőivel közösen fejlesztettük, eredetileg az ONYX 

étterem Műhelyébe készült. Az étterem a gasztronómia, tudomány és művészet 

összefonódásán alapszik – ez a hozzáállás jelent meg a közös munka során, aminek 

eredménye egy szikár, magas minőségű éttermi szék lett. Kiemelt figyelmet kapott  

a prémium anyaghasználat, egyszerű formavilág és az ökotudatos szemlélet.

onyx műhelyszék
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típus 
magasság 
befogó hossz 
átfogó hossz 
szerkezet anyaga 
asztallap anyaga

felületkezelés 
termék id 
tervezés 

asztal 

720 mm 

1000 mm 

1414 mm 

tömör tölgy láb, porszórt acél váz 

tölgy furnérozott lap, gumiburkolat

környezetbarát olaj 

P22.2020 

Nanavízió, Guld Beatrix 

Egyedi színben és anyaghasználattal is kérhető. 

A 3angle asztal lényege a játékos sorolhatóság és variálhatóság, amire a derékszögű 

háromszög alaprajzi nézete sok lehetőséget ad. Lábainak geometriai kialakítása miatt 

a többféleképp egymáshoz sorolt asztalok lábai egynek tűnnek, így az összhatás sokkal 

egységesebb. Az asztal lapja kérhető furnérozott lapból, tömörfából vagy gumiburkolattal 

kiegészítve. A terméket megrendelésre gyártjuk és lapra szerelve szállítjuk.

3angle
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fafaj

dió tölgy kőris

típus 
magasság 
szélesség 
mélység 
anyag

felületkezelés

fiók anyaga

fiók vasalat 
termék id 
tervezés 

éjjeliszekrény 

440 mm 

400 mm 

400 mm 

tömör fa 

környezetbarát keményviasz

tömörfa fióktest

nyír rétegelt lemez fiókalj

rejtett vezetősínrendszer 

P15.2019 

Nagy Péter 

A kubi egy minimalista éjjeliszekrény, melynek formavilágát a huszadik század 

skandináv designkultúrája inspirálta. A körbeforduló mintázatú tömörfa bútortest egy 

kubusként lebeg az enyhén döntött lábak felett. Letisztult megjelenésével illeszkedik 

környezetéhez, míg a fa élő textúrája minden darabot egyedivé formál. A terméket 

megrendelésre gyártjuk választható fafajból.

kubi
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típus 
magasság 
szélesség 
állvány anyag

felületkezelés 
kaspó magasság

kaspó átmérő

kaspó anyag

termék id 
tervezés 

növényállvány kaspóval

L:840 mm M:590 mm S:260 mm

L:378 mm M:339 mm S:287 mm 

nyír rétegelt lemez 

vízbázisú lakk

224 mm 

lent 180 mm fent 230 mm

színezett beton

P04.2019

Guld Beatrix 

A növényállványt a két rétegelt lemez alkatrész összecsúsztatásával lehet készre 

szerelni, szerszámok és rögzítőelemek nélkül. A termék része az egyedi, kézzel öntött és 

színezett beton kaspó. Az állvány három méretben, a kaspó többféle színben érhető el.

pland

natúr fekete okker türkiz chili

színek





típus 
hosszúság 
szélesség 
magasság 
szerkezet anyaga 
tálca alj anyaga 
felületkezelés 
termék id 
tervezés 

tálca 

720 mm 

330 mm 

40 mm 

tömör tölgy 

furnérozott rétegelt lemez 

vízbázisú lakk 

P29.2021 

Juhász Norbert, Nagy Péter 

A blokk tálca tölgyfából készül, így tartóssága és esztétikája miatt alkalmas lehet a 

színvonalas felszolgálásra, akár vendéglátásban, akár az otthonunkban.

blokk

6





ID név méret szín anyag felület nettó listaár

P01.2018 kapszula

ø95 mm / h=184 mm alapszínek acél matt porfestett 35 000 Ft

ø95 mm / h=184 mm vörösréz vörösréz matt lakkozott 44 000 Ft

ø95 mm / h=184 mm egyedi szín acél matt porfestett megrendelésre

P26.2021 onyx műhelyszék

585 / 657 / 771 mm (sz / h / m) természetes tölgy, olasz marhabőr matt vízbázisú lakk 170 000 Ft

P22.2021 3angle asztal

1000 / 1414 / 750 mm (sz / h / m) természetes tölgy matt vízbázisú lakk 190 000 Ft

1000 / 1414 / 750 mm (sz / h / m) természetes tölgy, természetes gumi matt vízbázisú lakk 210 000 Ft

P15.2019 kubi – nyitott

400 / 400 / 440 mm (sz / h / m) természetes dió matt vízbázisú lakk 95 000 Ft

400 / 400 / 440 mm (sz / h / m) természetes tölgy matt vízbázisú lakk 60 000 Ft

400 / 400 / 440 mm (sz / h / m) természetes kőris matt vízbázisú lakk 60 000 Ft

kubi – fiókos

400 / 400 / 440 mm (sz / h / m) természetes dió matt vízbázisú lakk 175 000 Ft

400 / 400 / 440 mm (sz / h / m) természetes tölgy matt vízbázisú lakk 117 000 Ft

400 / 400 / 440 mm (sz / h / m) természetes kőris matt vízbázisú lakk 117 000 Ft

P04.2019 pland

S - 260 mm természetes nyír rétegelt lemez matt vízbázisú lakk 18 000 Ft

M - 590 mm természetes nyír rétegelt lemez matt vízbázisú lakk 22 000 Ft

L - 840 mm természetes nyír rétegelt lemez matt vízbázisú lakk 24 000 Ft

P05.2020 pland kaspó

ø166 x ø220 x 217 mm alapszínek beton természetes 14 000 Ft

P29.2021 blokk tálca

330 / 720 / 40 mm (sz / h / m) természetes tölgy matt vízbázisú lakk 26 000 Ft

A fenti árak az áfát nem tartalmazzák. A Studio Komok Kft. az árváltozás jogát fenntartja.  /
The prices above do not include taxes and fees. Komok reserves the right to change the prices.

KATALÓGUS  2021/2022


