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Amikor 25 évvel ezelőtt 
megnyitottuk első 
konyhastúdiónkat és  
bútorgyártó vállalkozásunkat, 
nem gondoltuk, hogy  
ma ilyen prémium  
konyhabútor választékot  
tudunk kínálni Önöknek.  
 
Büszkeséggel tölt el a 
mögöttünk lévő néhány évtized,  
és állunk elébe a jövő 
kihívásainak, de a legnagyobb 
öröm, hogy láthatjuk  
bútorainkat országszerte  
az Önök otthonában! 

Stubenvoll András 
tulajdonos, alapító
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Bemutatkozás
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Stubenvoll András

A Cliff konyhákat 1993-ban faipari mérnökökként 
alapítottuk meg feleségemmel, Sárával. Az akkor 
még alig három fős kisipari vállalkozást az elmúlt 
majdnem három évtized alatt töretlenül fejlesztet-
tük, alapértékeink azonban máig változatlanok: a 
minőség iránti elkötelezettség, szakértelem és 
a maximális igazodás a megrendelő igényeihez, 
elvárásaihoz.

Az elmúlt évtizedben a stílusnak, formatervezésnek 
kiemelt szerepe van konyhabútoraink megalkotá-
sánál: funkcionalitás, technológia találkozik az 
esztétikummal, eleganciával és az exkluzív meg-
jelenéssel. Igyekszünk mindig a vásárlói elvárások-
nak maximálisan eleget tenni, ez visz bennünket 
előre az úton.
 

Stubenvoll Jonatán

Külföldi tanulmányaimat befejezve szintén 
faipari mérnökként csatlakoztam a családi vál-
lalkozáshoz 2018-ban. Üzletkötőként és sales 
managerként kezdtem, ez idő alatt folyamato-
san beleláttam a cég működésébe, minden-
napjaiba. 

Ma már édesapámmal együtt dolgozva ve-
zetjük és fejlesztjük a céget azzal a céllal, 
hogy prémium minőségű, időtálló bútorokat  
készíthessünk.
Nagy örömmel és természetesen felelő-
séggel tölt el, hogy egy 100%-ban magyar, 
apáról fiúra öröklődő vállalat részese lehetek.

Célunk az, hogy személyre szabott tervezéssel, az egyéni igényeket szem 
előtt tartva alkossuk meg közösen konyhabútorát, mely hosszú évtizedekig fog 
örömet okozni minden konyhában eltöltött pillanatban.

Ma már a második generáció is a cégben  
dolgozik, a családban a mesterség szeretete, 
tisztelete apáról fiúra száll.
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Az egykori kisipari vállalkozás ma egy 
2.000 m2-es nyugat-magyarországi 
üzemcsarnokkal rendelkezik, ahol a 
legújabb technológia mellett szakértő 
asztalos mesterek keze munkájával 21. 
századi gyártósoron készülnek a kony-
habútorok. 

A festés, lakkozás festőműhelyünkben 
hagyományos módszerrel - alapozás, 
csiszolás, lakkozás - és a legmodernebb 
lakkozási technológiával készül. Termé-
szetesen magas minőségű alapanya-
gokkal, hozzáértő szakemberekkel.

Gyártási  
folyamat

A folyamatos fejlesztés a stílus területén is meg-
jelenik: rengeteg klasszikus, vintage és modern 
front között válogathatunk. 

Minden konyhatípus prémium minőségű anya-
gokból készül, legkorszerűbb bútoripari vasala-
tokkal, pántokkal, kiegészítő elemekkel felsze-
relve. 
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Gyártási folyamat

A Cliff konyhabútorok gyártásánál a high 
tech technológia és a kézi munka egy-
szerre van jelen a folyamatoknál. A 
konyhabútorok, frontok 100%-ban üze-
münkben készülnek, egyedi marógépek, 
CNC megmunkálóközpontok, automati-
zált felületkezelő rendszer segítik a bútor-
készítési műveleteket. 

Asztalosmesterek, munkájára igényes, 
precíz kollégák szerelik össze mindezeket, 
hogy a korpuszok összeállítása is a legna-
gyobb szakmai hozzáértéssel történjen.
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Tudjuk, hogy minden apróság, minden 
részlet fontos. A konyhabútorok terve-
zésekor arra törekszünk, hogy a lehető 
legmagasabb minőségű vasalatokat, 
pántokat, munkapultokat és különböző 
konyhai gépgyártók magas minőségű 
termékeit használjuk.

Tervezéskor figyelemmel kísérjük a leg-
újabb trendeket és ehhez illesztjük gyár-
tási technológiánkat.
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VINTAGE
KONYHABÚTOROK
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KÖNIG
konyhabútor
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A polgári konyhák egyszerűségéből 
építkező, visszafogott eleganciájú  
König konyhabútor tökéletesen illesz-
kedik a klasszikus enteriőrökbe. 

Minden részletében harmonizál a kör-
nyezetével, a különleges színek, kiegé-
szítők pedig teljesen egyedivé teszik a 
megjelenést. 

KÖNNYED ELEGANCIA,  

ÉLETTEL TELI TEREK 
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Ennek a konyhabútornak a fronttípusa rengeteg lehetőséget rejt magában, 
széles elemei pedig a modern kor igényeit tökéletesen kiszolgálják.

KÖNIG
konyhabútor
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A teljesen kihúzható fiókok, a különbö-
ző vasalatokkal szegmentálható belső 
kialakítás áttekinthetővé, praktikus-
sá és egyszerűvé teszi a tároló funk-
ciókat.
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A König konyhabútor kialakításnál az 
aktuális trendek is hangsúlyos sze-
repet kapnak, a végeredmény egy  
igazán egyedi megjelenésű, kortalan 
konyha lesz.

Az üvegosztók, az egyedi, vintage  
hatású keretbetétes ajtók és a modern 
konyhai gépek kontrasztja mindehhez 
különleges hangulatot kölcsönöz. 

KÖNIG
konyhabútor
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A Shalem konyhabútor visszafogottan 
elegáns megjelenése a klasszikus és 
modern otthonokban is tökéletes ha-
tást ér el. Ívelt formái lendülettel töltik 
meg a teret, polgári, időtálló életér-
zést kölcsönöznek a mindennapok-
ban.

SHALEM
konyhabútor
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A valódi diópántokkal szerelt bútor, 
az azonos konyhagép színek, a kont-
rasztos fekete gránit munkapult ebben 
a konyhában teljes harmoniát alkot. 
Vékony marás, finoman ívelő párta, 
homogén felületek, arányos ritmika 
jellemzi ezt a konyhát minden meg-
jelenésében.
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CORAL
konyhabútor
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A fémfelületű fiókos elemek, a már-már 
rusztikus rátétes fiókelők, pilaszterek, 
faosztók izgalmas harmóniát alkot-
nak ebben a konyhában. A határozott  
árnyalatú sötét munkapult tökéletesen 
illeszkedik a konyhafrontokkal. 

Az elegáns megjelenésű Coral konyha-
bútor ritkán látott egyedi formáival és 
íveivel igazán különleges.

KLASSZIKUS, HATÁROZOTT, 

EGYEDI FORMAVILÁG
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CORAL
konyhabútor
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A Coral konyhabútor sötét színvilág-
ban teljesen más arcát mutatja meg 
nekünk: mintha nem is ugyanarról a 
konyhabútorról beszélnénk. 

A bazaltszürke ajtófrontok, a sötét kő 
mintázatú  munkapult, a tölgy furnér-
os tálaló  az élénk színű kiegészítőkkel, 
a fekete konyhagépekkel és a világos 
hátfallal különleges atmoszférát, rend-
kívüli eleganciát ad a konyhának.
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MODERN
KONYHABÚTOROK
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IVONNE
konyhabútor
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MODERN, 

MINIMALISTA, 

OTTHONOS. 

Ebben az Ivonne konyhában a világos 
és sötét színek kombinációja, a felüle-
tek, az ajtófrontok rejtett fogantyúi, a 
nyomásra nyíló szekrényajtók tiszta, 
átlátható felületeket teremtenek. 
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IVONNE
konyhabútor
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A kék színű kamraszekrény, a sötét dió 
furnér, a munkapult és a hátfal szür-
ke árnyalatai, a  fekete színű konyha-
gépek kompozíciója teljes egységet 
és szemet gyönyörködtető látványt 
képeznek. 

A furnérozott ajtókon és fiókokon  
végigfutó faerezet különlegessé teszi 
az Ivonne konyhabútort. 
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A furnérozott felső szekrények ebben 
az Ivonne konyhában vizuálisan is 
szétválnak a munkafelülettől, mégis 
harmonikus egységet alkotnak  
egymással. 

IVONNE
konyhabútor
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A kő munkapult, a stílusos munkagépek mind növelik a konyha méltóságát.



32

MODERN,  

SKANDINÁV STÍLUSVILÁG 

Fém fogantyúk, fa mintázatú pult, mély 
mosogató és kihúzható zuhanycsap 
melyek egyszerre teszik lehetővé a 
praktikus használatát a Carmel kony-
hának egy rendkívül modern formavi-
lágban. 

CARMEL
konyhabútor
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A CARMEL konyhabútorcsalád másik 
oldala: a furnérozott változatban letisz-
tult, modern világú, a festett változat-
ban viszont hűvös, már-már high-tech 
hatású.

A neutrális színeket, melyek uralják ezt 
a konyhát, könnyedén megtöri a kiegé-
szítők kifinomult világa. 

CARMEL
konyhabútor
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PALAZZO
konyhabútor
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A felső elemek négyzetes kialakítású 
ajtajai, vastag márvány mintás gránit-
pultja és a sötét ajtók alkotta konyha-
bútor összképe kifogástalan.

Palazzo: előkelő, elegáns megjele-
nésében az olasz épületek, paloták 
szemet gyönyörködtető világát tárja 
elénk. 
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A selyemfényű Palazzo konyhabútor 
jól harmonizál a lakás helyiségének 
többi felületének kialakításával és han-
gulatával. 

A konyhapult mélybarna diófa után- 
zata dinamikát kölcsönöz ennek a 
konyhabútornak.

PALAZZO
konyhabútor
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Játék a színekkel és a térrel – okos térkihasználás és alapos tervezés előzte 
meg ennek az Optima konyhabútornak a kialakítását.  A funkcióknak alá-
rendelt beépített konyhagépek, a süllyesztett szekrényrendszer, az ajtólapok 
élébe mart fogantyúprofil rendeltetésükhöz alkalmazkodnak. 

AZ ÁTLÁTHATÓSÁG  

VEZÉRELT VILÁG,  

a megvilágítás önmagában esztétikum 

minden részletében.

OPTIMA
konyhabútor
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OPTIMA
konyhabútor
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Optimálisra fejlesztett tárolási lehető-
ségek, ez a konyha valóban a „nyuga-
lom szigete”.

A magasfényű fehér felület megjele-
nése, a furnér kiegészítők optikailag 
nyitottá teszik a konyha megjelenését.  
A bútorban lévő végzáró elemek is 
nagy odafigyeléssel készültek, melyek 
az optimális helykihasználást teszik  
lehetővé.

NYUGALMAT ÁRASZTÓ REND. 
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OPTIMA
konyhabútor
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A konyhában mindig középpontban va-
gyunk: ez az a hely, ami leginkább meg-
határozza az érzéseinket, gondolata-
inkat és az ízlésvilágunkat. Részletek, 
amelyek tökéletessé teszik a hétköz-
napokat. Ízek, illatok amelyek itt szület-
nek, és nem érnek véget.

A különböző módokon nyitható szek-
rények zajtalanul a legnagyobb kényel-
münket szolgálják a csukódáscsillapító 
rendszereknek köszönhetően. Az ajtó-
frontok fogantyús vagy tip-on-os záró-
dása minden helyzetben lágy és halk. 
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Kiállítások 

Várjuk Önöket a különböző kiállításokon, rendezvénye-
ken és természetesen konyhastúdióinkban az ország 
9 pontján, ahol nyugodt körülmények között tervezzük 
meg az Ön egyedi igényeire szabott konyhabútorát. 
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TERVEZÉS 
Mielőtt megtervezzük bútorát felmérjük az  
elképzeléseket, igényeket, a megadott alaprajz  
és méretek alapján megnézzük a konyha  
adottságait, ez alapján megadjuk árajánlatunkat. 

 
A terveket 3D prémium látványprogramban  
készítjük el, fotórealisztikusan mutatjuk meg,  
hogy fog kinézni a konyhája. 

FELMÉRÉS 
A végleges terv elfogadása után 
felmérjük a konyhabútor helyét, hogy az  
tökéletesen illeszkedjen a térbe. 

GYÁRTÁS 
Cliff nyugat-magyarországi gyártóüzemében  
minden egyes konyhabútor elemet az adott  
konyhára szabva egyedileg gyártunk le.

SZÁLLÍTÁS 
A konyhabútor elemeket üzemünkben gondosan  
becsomagoljuk, szakembereink bepakolják  
és szállítják a készterméket a szerelés helyszínére.

 
SZERELÉS 

A gyárban elkészült bútorainkat előre  
egyeztetett időpontban beszereljük konyhájába.

Hogy készül  
a konyhabútor?
Kényelmes és egyszerű az új konyhabútor megszületése: a felmérés, 
tervezés, szállítás és a szerelés mind a mi feladatunk. A komplett, telje-
sen felszerelt konyhabútort a hozzá tartozó készülékekkel, kiegészítők-
kel egy cég által gyártva, konyhájába beszerelve kapja meg. 
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Garancia

A FOLYAMATOKAT AZ ALAPANYAG KIVÁLASZTÁSTÓL 

A KONYHA BESZERELÉSIG FOLYAMATOSAN VÉGIGKÍSÉRJÜK, 

OTT VAGYUNK MINDEN ELŐKÉSZÍTÉSI, GYÁRTÁSI FÁZISNÁL. 
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MINŐSÉGI GARANCIA 
A gyártósoron magas fokú minőségbiztosítás mellett dolgozunk,  
szakembereink gondoskodnak a legmagasabb minőség betartásáról.  

GYÁRTÓI GARANCIA 
Minden konyhabútorunkra 3 év gyári garanciát vállalunk. 

ÁRGARANCIA 
Nincsenek rejtett költségek, a konyhabútor ára pontosan annyi lesz,  
amennyi az árajánlatban szerepel.

HATÁRIDŐ GARANCIA 
Minden esetben betartjuk a vállalt gyártási határidőket,  
akkor készül el konyhabútora, amikor számít rá.

A FOLYAMATOKAT AZ ALAPANYAG KIVÁLASZTÁSTÓL 

A KONYHA BESZERELÉSIG FOLYAMATOSAN VÉGIGKÍSÉRJÜK, 

OTT VAGYUNK MINDEN ELŐKÉSZÍTÉSI, GYÁRTÁSI FÁZISNÁL. 



Bemutatótermeinkben  

az ország 11 pontján várjuk Önöket, ahol  

megtekinthető teljes CLIFF konyhaválasztékunk  

és kollégáink szakmai és technológiai kérdésekben  

örömmel nyújtanak segítséget. 

konyhabútor  
Magyarországon



CLIFF KONYHÁK KFT.

Pereszteg Szabadság MSZ
Magyarország
tel.: +36 30 269 4362
e-mail: koordinator@cliff.hu
weboldal: cliffkonyhabutor.hu

MAGAS SZINTŰ TÁMOGATÁS

Forgalmazóknak
Viszonteladóknak
Franchise partnereknek

Jelenlegi és jövőbeli  
partnereink számára további  
tájékoztatás weboldalunkon  
található: 
www.cliffpartner.hu

Kapcsolattartó:
Stubenvoll Jonatán
telefonszám: +36 30 269 0132
e-mail cím: jonatan.stubenvoll@cliff.hu

Partnereink Ajánlatkérés

Budapest
Cliff Konyhastúdió

Sopron
Cliff Konyhastúdió

Debrecen
Cliff Konyhastúdió

Győr
Cliff Konyhastúdió

MÁRKAKÉPVISELET 

Budapest
Vesterra Konyhastúdió

Kecskemét
Inroom Bútor

VISZONTELADÓINK

Budapest
AMFI Konyhastúdió
Svea Konyhastúdió

Érd
BonoBútor Konyhastúdió

Debrecen
Konyhalux

Szombathely
NIVO Konyhastúdió
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