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55 43 96 49

elektrosztatikusan porszórt
acél zártszelvény váz,

heterogén szivacs ülőfelület és háttámla, 
rendelhető karfával, írótáblával,

rakásolható

8

8 8

K5 KONFERENCIA | szék

Struktúr-antracit színű
könnyített acélváz, kéznyílással,

sötétkék kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával

K5 KONFERENCIA | szék

Struktúr-antracit színű
könnyített acélváz, kéznyílással,

bordó kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával

54 43 94 46 54 43 94 46

RAKTÁRKÉSZLETRŐL

BUDAPEST MILLENIUM I  Európa Hajó

A TELJES

SZÍNVÁLASZTÉK AZ

WWW.ALEXBUTOR.HU/

VENDEGLATOIBUTOR

HONLAPON.

K302 | szék

2

Konferencia és bankett székek
Tárgyaló termekbe, házasságkötő termekbe



42 43 92 47

8
fehér

fekete

120 49

2

200
A méretezés 2 db oszlopra 
és 1 db köztes elemre 
vonatkozik!

CZIMERES PÁLINKA PINCÉSZET I Etyek

TI-TIFFANY | szék

műanyag vázas szék,
műanyag ülőfelülettel

MOBIL PARAVÁN / 1 elem

Mobiláris felépítés, hossz- és keresztirányban 
sorolható, az elektrosztatikusan porszórt lábak,

műanyag védőpapuccsal rendelkeznek.
A táblák filcborításúak alapkivitelben.

3HOTEL-VENDÉGLÁTÓI BÚTOR

http://alexbutor.hu/vendeglatoibutor



VOIT-MESH | forgószék

Irodai görgős forgószék középmagas háttámla, fekete mesh
(hálós) szövettel, rugós gerinctámasszal, ergonomikus

kialakítású magasságban gázlift segítségével fokozatmentesen 
állítható ülőlap, egyedi formájú fix műanyag karfa,
állítható rugózási keménységű hintamechanika,

elegáns 5 görgős műanyag lábkereszt, teherbírás: 110 kg

RAKTÁRRÓL!



ÚJ
TERMÉKEK Irodai

forgószékek

45 56 98-
105

40-
49

4

Kényelmes irodai forgószékek
Rendelést követően gyors kiszállítás!



BASIC KARFÁS | forgószék

BASIC | forgószék

Magastámlás forgószék fix karfával.
Fokozatmentesen dönthető és magasságban állítható

ergonomikus kialakítású háttámla,
5 görgős műanyag lábkereszt.

A forgószék ülőfelülete magasságban
gázlift segítségével állítható.

Teherbírás: 110 kg.

Magastámlás forgószék karfa nélkül.
Fokozatmentesen dönthető és magasságban állítható

ergonomikus kialakítású háttámla,
5 görgős műanyag lábkereszt. 

A forgószék ülőfelülete magasságban
gázlift segítségével állítható.

Teherbírás: 110 kg.

45 48 98-
105

40-
49

45 48 98-
105

40-
49

5IRODABÚTOR
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93

39 39

KT-3 | Kerékpártároló

egyoldalas,
3 férőhelyes 

SZT-1 | London

hulladékgyűjtő,
40 literes, csővázas,

hamutartóval.

SZT-8 | Cube

négyzet hulladékgyűjtő,
élére állított faléc díszítéssel,

felnyitható tetővel,
 csikktartóval, 75 literes

TERMÁL FÜRDŐ I Tiszaújváros
A VÁLASZTHATÓ LAZÚR- ÉS FÉMVÁZ SZÍNEKET

AZ WWW.ALEXBUTOR.HU/UTCABUTOR

HONLAPON TALÁLJA.

42

100 52

86

45 35

52

min. rendelés:
5 db

6

Közterek, parkok utcabútorai
Egyes termékek min. rendelési mennyiség nélkül!



P-112 | Valencia pad

3 személyes támlás, karfás,
30x30 mm-es zártszelvény vázszerkezet,

lazúrozással kezelt tölgyléc,
lecsavarozható kivitel

P-46 | Madrid pad

3 személyes támlás,
50x25 mm-es horganyzott síkovál csőváz,

lazúrozással kezelt tölgyléc,
lecsavarozható vagy lebetonozható kivitel

P-8 | London pad

3 személyes támlás,
horganyzott 40 mm átmérőjű acélcső váz,

lazúrozással kezelt fenyőléc,
lecsavarozható kivitel

DUNAPARTI FŐTÉR I  Gönyű

69 170 85 43 64 170 80 45

70 170 77 45

min. rendelés:
5 db

min. rendelés:
5 db

7UTCABÚTOR
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OFC-2-15 | Dupla mellizom erősítő gép

Mérete: 1570x600x2310 mm
Izomfejlesztés: A karizmok fejlesztésével, szálkásításával,

a mellizom erősítésével nagyban segíti a sportos,
formás felsőtest kialakítását.

Biztonsági terület: 4570x3600 mm

OFC-2-08 | Dupla pad

Mérete: 1060x810 mm
Izomfejlesztés: Hatékonyan erősíti a nyújtó és hajlító

hasizmokat, melyek megfelelő állapota
jelentősen befolyásolja a helyes testtartást.

Biztonsági terület: 4060x4560 mm

OFC-2-01 | Airwalker

Mérete: 990x490x1755 mm
Vérkeringés kardió.

Az ízületeket kímélve edzi a teljes
láb és csípőizomzatot.

Biztonsági terület: 3990x3490 mm

A kültéri fitness gépek lehetővé teszik

a mozogni vágyó fiatalok, idősek vagy

akár fogyatékkal élők számára a friss

levegőn végezhető testmozgás, izomfej-

lesztés vagy a rekreáció számos formáját.

„Erőnlét és egészségmegőrzés mindenkinek.”

8

Kültéri fitness
ZÖLD termékcsalád



OFC-2-12 | Tripla twister gép

Mérete: 1310x1520x1510 mm
Kardió: Átmozgatja a csípőízületeket

és a gerincoszlop alsó részét.
Biztonsági terület: 4310x4520 mm

 OFC-2-09 | Dupla tolódzkodó keret

 vagy hasprés gép

Mérete: 540x1550x1700 mm
Izomfejlesztés: Hatékonyan erősíti az alsó hasizmokat,

így az alakformálás elengedhetetlen eszköze.
Biztonsági terület: 3540x455 mm

OFC-2-02 | Elliptikus tréner gép

Mérete: 1320x600x1880 mm
Kardió: Az általános erőnlétet is fejlesztő géppel

az egész test jól átmozgatható.
Biztonsági terület: 4320x3600 mm

„Erőnlét és egészségmegőrzés mindenkinek.”

9UTCABÚTOR
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Mini szett

10,15 x 6,9 m alapterületen:
Függőleges létra 1 db
Vízszintes létra 1 db

Párhuzamos korlát 1 db
Magas nyújtó 5 részes 1 db

Információs tábla 1 db

Fontos tudnivaló hogy a fitneszparkok

egyes eszközinek szabvány szerinti

esési magassága meghaladja az 1 métert,

emiatt telepítésekor ütéscsillapító burkolatot

kell kialakítani az egyes típusoknál megadott 

alapterületeken belül. A burkolat anyagát

tekintve lehet öntött gumi, gumitégla,

kavics vagy folyami homok.

További információkért

 keresse munkatársainkat.

Maxi szett

19,60 x 11,75 m alapterületen:
2 pár gyűrű állvánnyal 1 db
Mászókötél állvánnyal 2 db

Ferde pad 2 db
Függőleges létra 2 db
Vízszintes létra 4 db

Alacsony nyújtó 3 részes 2 db
Alacsony párhuzamos korlát 2 db

Ferde korlát 2 db
Párhuzamos korlát 2 db

Bokszzsák 2 db
Nyújtó torony 4 részes  2 db
Magas nyújtó 2 részes 2 db
Nyújtó torony 3 részes 2 db

Információs tábla 1 db

Full szett

11,6 x 11,75 m alapterületen:
2 pár gyűrű állvánnyal 1 db
Mászókötél állvánnyal 1 db

Ferde pad 1 db
Függőleges létra 1 db
Vízszintes létra 2db

Alacsony nyújtó 3 részes 1 db
Alacsony párhuzamos korlát 1 db

Ferde korlát 1 db
Párhuzamos korlát 1 db

Boxzsák 1 db
Nyújtó torony 4 részes 1 db
Magas nyújtó 2 részes 1 db
Nyújtó torony 3 részes 1 db

Információs tábla 1 db

HSC-Hidegkúti Sport Centrum I  Budapest

10

1M Street Workout
OneMove tökéletesen kitölti az űrt a kültéri
fitneszparkok és a játszóterek között. 





ÚJ
TERMÉKEK

P-200 | Wien pad

3 személyes támlás,
horganyzott Ø48x4 mm-es

átmérőjű acélcső váz,
lazúrozással kezelt fenyőléc,

lebetonozható kivitel

KA-20 | Wien asztal

horganyzott Ø48x4 mm-es
 átmérőjű acélcső váz,

lazúrozással kezelt fenyőléc,
lebetonozható kivitel

120 70 75

Wien szett
A szett tartalma: 2 db pad, 1 db asztal

50 170 75 45

11UTCABÚTOR
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Digitális nyelvi labor
és felügyeleti rendszer

A SmartClass+ egy többfelhasználós, interaktív szoftverplatform, amely

lehetővé teszi a nyelvtanárok számára, hogy felépítsék és kezelhessék

a tanulóik nyelvtanulási tan- és hanganyagait és átadják azokat akár

osztályszintű, akár pedig önálló tanulmányi feladatok ellátásához.

A tanárok és tanulók bármilyen digitális eszközzel hozzáférnek

a rendszerhez, lehetővé téve az otthoni feladatmegoldást, felkészülést.

A SmartClass+ egy többfelhasználós, interaktív 
szoftverplatform, amely lehetővé teszi a nyelvtanárok 
számára, hogy felépítsék és kezelhessék a tanulóik 
nyelvtanulási tevékenységeit(feladatait?) és átadják azokat 
akár osztályszintű, akár pedig önálló tanulmányi feladatok 
ellátásához.

A tanárok létrehozhatnak interaktív multimédiás feladatokat 
a könnyen használható asztali kezelőfelület segítségével.

A tanulók bármilyen eszközt használhatnak, akár saját 
eszközeik használata is teljes mértékben támogatott a 
csoportmunkához és a házifeladatokhoz.

MI VALÓJÁBAN A  
SmartClass+ 
Nyelvi Labor?

MIÉRT HASZNÁLJON  
SmartClass+ 
Nyelvi Labort?

A SmartClass+ segíti a tanárokat, hogy a tanulók figyelme a 
feladatra összpontosuljon és megakadályozza, hogy a 
számítógépeket és tableteket nem oktatási célra használják, 
pl. üzenetet küldjenek, vagy a weben szörfözzenek.

A tanárok úgy vélik, hogy a SmartClass+ 
tevékenységek(feladatok?) nagyon motiváltak a tanulóik 
számára - akik jól ismerik a modern technológiát.

SmartClass+

nyelvi labor tanári 

liszensz

SmartClass+

Otthoni gyakorlás

„HomeWork” modul

SmartClass+

tantermi

„LAD” licence

Nyelvi labor

mikrofonos

fejhallgató

SmartClass+

tantermi, gyakorló 

„MAD” licence

SmartClass+

szoftver követés,

1 év díjmentes!

Díjmentes tanári szoftver!

A Grammatic nyelvi labor tartalmazza a tanári 

asztalt, a komplett számítógépet, adott számú 

mikrofonos fejhallgatót, beépített MP3 egységet, 

DVD lejátszót, a teljes nyelvi labor elektronikát, 

a magyarnyelvű szoftvert, és a teljes szerelési, 

beüzemelési költségeket. 

(A székeket, és a tanulói asztalokat nem tartalmazza!)

VÉGFELHASZNÁLÓI ÁRAK
GRAMMATIC telepített nyelvi labor
Típusszám Típus

GRAM-08T 8 fős nyelvi labor

GRAM-10 10 fős nyelvi labor

GRAM-12 12 fős nyelvi labor

GRAM-14 14 fős nyelvi labor

GRAM-16 16 fős nyelvi labor

GRAM-18 18 fős nyelvi labor

GRAM-20 20 fős nyelvi labor

GRAM-22 22 fős nyelvi labor

GRAM-24 24 fős nyelvi labor

GRAM-26 26 fős nyelvi labor

GRAM-28 28 fős nyelvi labor

GRAM-30 30 fős nyelvi labor

GRAM-32 32 fős nyelvi labor

„A TÖKÉLETES NYELVOKTATÁS ESZKÖZE”
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PROCOLOR
INTERAKTÍV
KIJELZŐK

PROCOLOR 86”
IR UHD/4K, ANDROID
interaktív kijelző

PROCOLOR 65”
IR UHD/4K, ANDROID
interaktív kijelző

PROCOLOR 70”
IR UHD/4K, ANDROID 
interaktív kijelző

PROCOLOR 75”
IR UHD/4K, ANDROID
interaktív kijelző

Egyszerűen használható

tanulást segítő Mimio

eszközök  az intenzív és

élményközpontú tanításhoz.

MIMIOBOARD 780T
16:10 interaktív tábla 
78” interaktív tábla,
1680 mm x 1050 mm méret

MIMIOBOARD 870T
16:10 interaktív tábla 
87” interaktív tábla,
1880 mm x 1172 mm méret

78” / 
87” 

P12W projektor tartó fali konzol22RW projektor tartó fali konzol

N12 BNW - ultra közeli projektorOptoma W-303ST 

MIMIOBOARD 780T
4:3 interaktív tábla►
MIMIOBOARD 870T

16:10 interaktív tábla ►

INTERAKTÍV TÁBLA +
PROJEKTOR + KONZOL

AKCIÓS CSOMAG II.

INTERAKTÍV TÁBLA +
PROJEKTOR + KONZOL

AKCIÓS CSOMAG I.

65” / 70” / 75” / 86”

16:10 képarány, alumínium keret, mágnesezhető, törölhető zománc acél felület, 
egyidejű 6 felhasználó, beviteli mód: ujj vagy tábla „toll”, USB-kábel: 10 m,

Mimio Studio magyar nyelvű tábla szoftver

13INFORMATIKA

http://alexbutor.hu/informatika

MIMIOBOARD
Interaktív táblák több méretben.



FA1-RS-LS

Flex egyszemélyes tanulóasztal,
1 fiókos, görgős
laminált borítású

18 mm vastag asztallap,
ABS élzárással, sarkos

FA1-FS-LS

Flex egyszemélyes tanulóasztal,
1 fiókos, görgős, 18 mm vastag

laminált asztallappal,
sarkos kivitel, választható színű 

Gratnell’s műanyag fiók,
40 mm-es acélcső váz,
szintezhető lábakkal,

2 db fékezhető görgővel, 
sorolható. 

FA1-RS-1FLS

Flex egyszemélyes tanulóasztal,
1 fiókos, rakásolható,

sorolható laminált borítású
18 mm vastag asztallap,
ABS élzárással, sarkos,
1 db Gratnell’s fiókkal

FA2-RS-LS

Flex kétszemélyes tanulóasztal, 
rakásolható, sorolható,

laminált borítású
18 mm vastag asztallap,
ABS élzárással, sarkos

FA2-R-2FLS

Flex kétszemélyes tanulóasztal,
2 fiókos, rakásolható,

sorolható laminált borítású
18 mm vastag asztallap,
ABS élzárással, sarkos,
2 db Gratnell’s fiókkal

K.CS. K.CS. K.CS. K.CS.

75 75 130 13050 50 50 50

54 54

75

75 50

54

109 109

Az asztalok vázszerkezete 

40 mm átmérőjű acél cső 

váz, műanyag dugóval,

igény esetén fékezhető 

görgővel, táskaakasztóval. 

Az asztallapok dekorit

borítással is rendelhetőek,

kérje ajánlatunkat!

További bútorlap, váz és palást színeket
az www.alexbutor.hu/iskolabutor
honlapon találja.
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Oktatási intézmények bútorai
Több mint 25 éves gyártói tapasztalat



MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM I Budapest

EFZ-SZ

Ergoflex „Z” lábú szék,
Struktúr-antracit színű

könnyített acélváz,
kéznyílással,

filcbetétes papuccsal

EFS-SZ

Ergoflex Spider szék,
18 mm átmérőjű porfestett

acélcső váz,
műanyag padlóvédő

elemmel

EFS-JUSTY

Ergoflex Justy állítható
magasságú szék,
műanyag végzáró

gallérral és filcbetétes
papuccsal

EFL-SZ

Ergoflex lábtartós szék,
25 mm átmérőjű

porfestett acél cső váz,
műanyag padlóvédő
elemmel, filcbetétes,
állítható magasságú

kompaktlemez lábtartóval

EFS-JUSTY-F

Ergoflex Justy forgószék,
görgős,

állítható magasságú

87

41

52

45

81-
92

64

41-
52

64

KCS

47

KCS

45

KCS

41

KCS

61

Ergoflex nagy strapabírású
duplafalú PP palásttal,
könnyen tisztítható.

15ISKOLABÚTOR
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állítható
magasságú

állítható
magasságú

KCS

53 50

KCS



RAKTÁRRÓL!



ÚJ
TERMÉKEK Öltözőszekrények

METILLA | ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 

2 személyes, hosszúajtós, fém,
kalaptartó polccal

5165SO-300/2

METILLA | ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 

4 személyes, Z-ajtós, fém
5165SO-Z-400/2-4

Struktúr felületű elektro- 

sztatikus porszórással festett

I. osztályú acéllemezből 

készül. Szellőzés az ajtókon 

keresztül perforációval tör-

ténik. Kétkulcsos fémbetétes 

hengerzárral szerelt. Az ajtók 

kapapprofil merevítéssel 

készülnek, ami megakadá-

lyozza a kifeszíthetőséget. 

Az ajtókon és a korpuszon 

elhelyezett szilikon korongok 

megakadályozzák a hangos 

becsapódást. Az akasztó- 

kampó lehetőséget nyújt 

a táska, kabát felakasztására, 

és a vállfának is van külön 

kialakított helye. RAL 7035 

világosszürke színben.

KÉTKULCSOS FÉMBETÉTES HENGERZÁR

AKASZTÓKAMPÓ

SZELLŐZŐRÁCS

18
0 

cm

60 cm 80 cm
50 cm

16

Új fém öltözőszekrények raktárról!
Válasszon többféle típusú szekrény közül.



METILLA | ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 

6 személyes, rövidajtós, fém
5165SO-300/3-6

METILLA | ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 

4 személyes, rövidajtós, fém
5165SO-300/2-4

METILLA | ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 

8 személyes, rövidajtós, fém
5165SO-300/4-8

AKASZTÓKAMPÓ

AJTÓ BECSAPÓDÁS CSILLAPÍTÓ AJTÓ KAPAPPROFIL

60 cm 90 cm 120 cm

17ÖLTÖZŐBÚTOR
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FRÉDI | SZÉK 

Rétegelt lemez ülőkével, 
támlás

DINI | SZÉK 

Rétegelt lemez ülőkével, 
támlás, 

rakásolható

Fémvázas székek ülésmagassága 
korcsoport szerint

0. korcsoport (bölcsődés) 21 cm

1. korcsoport (bölcsődés) 26 cm

2. korcsoport (óvodás) 30 cm

3. korcsoport (óvodás) 34 cm

A:

C B D A

Fémvázas óvodai és 
bölcsődei székeink 
rétegelt lemez ülő és 
hátlappal, ergonomikus 
Soliwood vagy műanyag 
palásttal, illetve 
kárpitozott ülőkével 
készülnek. 
Az elektrosztatikus 
porszórással festett 
fém váz garantálja 
a hosszú élettartamot 
és a könnyű 
mozgathatóságot.
Székeink többsége 
rakásolható, 
így helytakarékos  
megoldást kínálnak 
használaton kívül is.

csúszásgátló műanyag
 papucsokkal

hajlított, rétegelt lemez
ülő- és háttámla

rejtett popszegecs 
rögzítés

elektrosztatikusan
porszórt fémváz

További kárpit és váz színeket
a www.alexbutor.hu/ovodabutor
honlapon találja.
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Bútorok a legkisebb generációnak
Kiemelkedő óvodai és bölcsődei bútor választék



MESE TÉGLALAP | Asztal 

Fém vázzal, 
laminált asztallappal

A: 120 cm B: 60 C: K.CS. 

Mese asztalok magassága 
korcsoportok szerint (C): 

0. korcsoport (bölcsődés): 40 cm, 
1. korcsoport (bölcsődés): 46 cm, 
2. korcsoport (óvodás): 53 cm, 
3. korcsoport (óvodás): 58 cm, 
6. korcsoport (felnőtt): 75 cm

MESE TRAPÉZ | Asztal 

Fém vázzal, 
laminált asztallappal

A: 112 cm B: 52 C: K.CS. 

Mese asztalok magassága 
korcsoportok szerint (C): 

0. korcsoport (bölcsődés): 40 cm, 
1. korcsoport (bölcsődés): 46 cm, 
2. korcsoport (óvodás): 53 cm, 
3. korcsoport (óvodás): 58 cm

Dekoritozott 
 rétegelt lemez asztallap:
Magas kopás és vízállóság 

jellemzi. Bükk rétegelt lemez, két 
oldalon dekorit borítással, mart 

és lakkozott élekkel. Jóllehet 
drágábbak, viszont nagy előnye, 

hogy mivel nincs élzárás,
a gyerekek nem tudják 

 eltávolítani az asztallap széleit, 
 így nem rongálódik. 

Árakért érdeklődjön!

Újd
onság!

A további asztallap és vázszíneket 
 a honlapon találja.

ÓVODABÚTOR

1-6 éves korig

http://alexbutor.hu/ovodabutor

FAVÁZZAL IS RENDELHETŐEK!
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