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Az igényes szövetbevonatú vagy műbőr puffok a játékos lakberendezés kedvelőinek és bármely vendéglátó egységet vidámabb

hangulatban berendezni szándékozóknak jelenthet inspirációt. Ülésmagasságuk változó. Bizonyos termékek normál étkező

ülésmagasságúak, más termékek kanapé, dohányzó magasságúak.
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01 Moon puff

 Az általunk képviselt márkák jelentik a minőséget a kár-

pitozott bútorok területén. A legmodernebb gyártási technikák 

és a legújabb formatervezési és lakberendezési trendek köve-

tése az ideális, extrém igénybevételre is alkalmas bútorokat 

hozta létre. A választék hatalmas, legyen szó kültéri vagy bel-

téri használatról, a klasszikustól a manapság (a vendéglátó-

ipar felső szegmensében robbanásszerűen elterjedt) divatos 

minimalista lounge stílusig.

SOKFÉLE SZÖVETVÁLASZTÉK
Tekintse meg teljes szövet, műbőr választékunkat

Oldal: 14-15

SZÉLES VARIÁLHATÓSÁG
Az elemek formályából adodóan sokféle elrendezés létrehozható

Oldal: 4-5



Ø
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0
72

0

MOON PUFF 1.
Kárpitozott palást,

rejtett talpak,
szivacsos ülőfelület.

MOON PUFF 2.
Kárpitozott palást,

rejtett talpak,
szivacsos ülőfelület.

MOON ASZTAL
Króm láb és talp,
topalit asztallap.
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01 Variálhatóság

KÁVÉZÓK, BÁROK IDEÁLIS BÚTORZATA



Obus sum erobsen tilistia movensultid perfessimmod cuppli, firi perei prorarituiu mor quidetrem pula opopublin se te eoris 

pericemediem ius silnem, serio arioctat vatu morae te, qui simus. Opicul uternum cae hacera nonsulem stem ret ad moendac tandena 

tifena, ocrit. Abunteris. Nihil hos cere, et notilicae num. Vivid ceri iae vitatum fatifectuam hos, quod conius, quam nost? Ahabefeciis. 

Sentum fortent, forum perfirit, pulegiliu que turobus ete, am fur ad se
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02 Corner fotel

 Az egyszerű geometriai formákkal egy nyugodt és nyi-

tott környezetért. Érett és kifinomult változata mindennapjaink 

moduláris rendszerének, a termékek kialakításánál fontosnak 

tartottuk, hogy az embernek ne legyen olyan érzése mintha 

csak egy padon ülne. Célunk egy kifinomult, könnyed forma 

modern köntösben. Az asztallal bővített rendszerünk remek 

lehetőséget biztosít találkozások létrehozásához.

MINIMÁL STÍLUS
Szögletes formák, igényes kivitelezés, jó kombinálhatóság

SZÖVETTŐL A BŐRIG
Hatalmas szövetkínálatunkon kívül exkluzív bőr kárpitozással is rendelhetőek!

Oldal: 14-15



SAROK FOTEL 1.
Kárpitozott palást,

rejtett talpak,
szivacsos ülőfelület.

SAROK FOTEL 2.
Kárpitozott palást,

rejtett talpak,
szivacsos ülőfelület.

SAROK KANAPPÉ
Kárpitozott palást,

rejtett talpak,
szivacsos ülőfelület.

SAROK ASZTAL
Kárpitozott palást,

rejtett talpak,
szivacsos ülőfelület.
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02 Variálhatóság

GYORSÉTTERMEK, VÁRÓTERMEK IDEÁLIS BÚTORZATA



Obus sum erobsen tilistia movensultid perfessimmod cuppli, firi perei prorarituiu mor quidetrem pula opopublin se te eoris 

pericemediem ius silnem, serio arioctat vatu morae te, qui simus. Opicul uternum cae hacera nonsulem stem ret ad moendac tandena 

tifena, ocrit. Abunteris. Nihil hos cere, et notilicae num. Vivid ceri iae vitatum fatifectuam hos, quod conius, quam nost? Ahabefeciis. 

Sentum fortent, forum perfirit, pulegiliu que turobus ete, am fur ad se
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03 Hall kanapék

 Fényűző és praktikus, elegáns és mégis visszafogott.  

Az elemek variálhatósága a tervezőknek egy drámaian kre-

atív és széleskörűen konfigurálható palettát kínál különböző 

terek kialakításához.

 A Hall, egy újragondolt variációja a társalgóknak, lob-

byknak vagy várakozási tereknek. Az ülőfelületek lenyűgöző-

en kényelmesek. A Hall védjegye a minőségi kézzel készült 

termékeknek.

KÉNYELEM FELSŐFOKON
Szögletes formák, igényes kivitelezés, jó kombinálhatóság

KRÓM LÁBAK
Elektrosztatikusan porszórt lábaktól a króm lábakig
Oldal: 14-15



HALL BELSŐ
NEGYEDKÖR

Kárpitozott palást,
krómozott lábak,

szivacsos ülőfelület.

HALL KÜLSŐ
NEGYEDKÖR

Kárpitozott palást,
krómozott lábak,

szivacsos ülőfelület.

HALL NAGY
NEGYEDKÖR

Kárpitozott palást,
krómozott lábak,

szivacsos ülőfelület.

HALL
FÉLKÖR

Kárpitozott palást,
krómozott lábak,

szivacsos ülőfelület.

275

888
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03 Variálhatóság

REPTÉRI VÁRÓTERMEK IDEÁLIS BÚTORZATA
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HALL
EGYENES

Kárpitozott palást,
krómozott lábak,

szivacsos ülőfelület.

275

888



Obus sum erobsen tilistia movensultid perfessimmod cuppli, firi perei prorarituiu mor quidetrem pula opopublin se te eoris 

pericemediem ius silnem, serio arioctat vatu morae te, qui simus. Opicul uternum cae hacera nonsulem stem ret ad moendac tandena 

tifena, ocrit. Abunteris. Nihil hos cere, et notilicae num. Vivid ceri iae vitatum fatifectuam hos, quod conius, quam nost? Ahabefeciis. 

Sentum fortent, forum perfirit, pulegiliu que turobus ete, am fur ad se
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04 Django

 Bútorcsaládunk ajánlott a  rögtönzött és kollaboratív te-

rek kialakításához. Színpadon a kreatív gondolkodás és lazább 

környezet. Hétköznapi de mégis egyedi és különleges. Tökéle-

tes recepció, társalgó, kávézó és közösségi terek kialakításá-

hoz. Rendkívül funkcionális — kifinomult és modern.

MAGAS FOKÚ BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM
Kerekített formák, lekerekített élek.

SZINTEZHETŐ ÖNBEÁLLÓ LÁBAK
Elektrosztatikusan porszórt lábaktól a króm lábakig
Oldal: 14-15



LOUNGE FOTEL
 TÁMLÁS 1 személyes

Kárpitozott palást,
krómozott lábak,

szivacsos ülőfelület.

LOUNGE KANAPPÉ
 TÁMLÁS 3 személyes

Kárpitozott palást,
krómozott lábak,

szivacsos ülőfelület.

LOUNGE PUFF
1 személyes

Kárpitozott palást,
krómozott lábak,

szivacsos ülőfelület.

LOUNGE
KISASZTAL
Topalit asztallap
krómozott lábak.
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04 Variálhatóság

RENDELŐI VÁRÓTERMEK IDEÁLIS BÚTORZATA



18 | 19

Obus sum erobsen tilistia movensultid perfessimmod cuppli, firi perei prorarituiu mor quidetrem pula opopublin se te eoris 

pericemediem ius silnem, serio arioctat vatu morae te, qui simus. Opicul uternum cae hacera nonsulem stem ret ad moendac tandena 

tifena, ocrit. Abunteris. Nihil hos cere, et notilicae num. Vivid ceri iae vitatum fatifectuam hos, quod conius, quam nost? Ahabefeciis. 

Sentum fortent, forum perfirit, pulegiliu que turobus ete, am fur ad se

| 2120 LOUNGE BÚTOROK



05 Vital család

 Ugias andit as sitat. Soluptus doloriaestem volorem 

que expelleceped est archil int od que exceprati ommoluptas 

everia nihitem quam velenim eture volessitiat ex excepudit, 

volorep eribusam venim qui beritaquos qui teceper atemquid 

quiae. Elitios eritaquam in pro beaquate nam et digendunt am 

dolupta spedit laut voluptiusam rae explibus et re aspelicim 

quo cum et vit as molorer epudaes dolent.

Estiatquam nos cuptas est, acesti ut et alit aut poreptur?

EXTRAVAGÁNS FORMAVILÁG
Minőségi kivitelezés

SZINTEZHETŐ ÖNBEÁLLÓ LÁBAK
Elektrosztatikusan porszórt lábaktól a króm lábakig

Oldal: 14-15



VITAL ÜLŐKE

Alapfelszereltség:
szintezhető lábak,

műbőr kárpit

VITAL ASZTAL

Alapfelszereltség:
szintezhető lábak,

műbőr kárpit

VITAL PAD
EGY NEGATÍV ILLESZTŐÍVVEL

Alapfelszereltség:
szintezhető lábak,

műbőr kárpit

VITAL PAD
KÉT NEGATÍV ILLESZTŐÍVVEL

Alapfelszereltség:
szintezhető lábak,

műbőr kárpit
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VITAL PAD
HÁTTÁMLÁVAL

Alapfelszereltség:
szintezhető lábak,

műbőr kárpit

05 Variálhatóság

RENDELŐI VÁRÓTERMEK IDEÁLIS BÚTORZATA



Obus sum erobsen tilistia movensultid perfessimmod cuppli, firi perei prorarituiu mor quidetrem pula opopublin se te eoris 

pericemediem ius silnem, serio arioctat vatu morae te, qui simus. Opicul uternum cae hacera nonsulem stem ret ad moendac tandena 

tifena, ocrit. Abunteris. Nihil hos cere, et notilicae num. Vivid ceri iae vitatum fatifectuam hos, quod conius, quam nost? Ahabefeciis. 

Sentum fortent, forum perfirit, pulegiliu que turobus ete, am fur ad se
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06 Bangkok fotel

 Alis magnihi tatiasi tatiis excearunt. Tem. Ehendic ipsunt. 

Odit, ommodio. Ut essed eliquia volesti ossuntem lia coratus 

dandendam ellore peliqui nonse voluptas mossitaque nus 

derrum venectatiam int. Em sunderc hilicit doloreicat amus 

nam quiaessus solorep udipsa inullab imaxime que cus eatum 

suntur at libus sim dit excest, sed et pedi occus doluptas dolo 

estiist, estinveriate consect urepudae comnimus cuptaturio 

illorro estibus, quost

SZINTEZHETŐ ÖNBEÁLLÓ LÁBAK
Elektrosztatikusan porszórt lábaktól a króm lábakig
Oldal: 14-15

EXKLUZÍV KIVITEL
Műbör és bőr kárpitok széles választéka
Oldal: 14-15



LEATHER FOTEL
 1 személyes
Kárpitozott palást,
krómozott lábak,

szivacsos ülőfelület.

LEATHER FOTEL
 2 személyes
Kárpitozott palást,
krómozott lábak,

szivacsos ülőfelület.

LEATHER FOTEL
 3 személyes
Kárpitozott palást,
krómozott lábak,

szivacsos ülőfelület.

LEATHER
 KISASZTAL

Kárpitozott palást,
krómozott lábak,

szivacsos ülőfelület.
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06 Variálhatóság

RENDELŐI VÁRÓTERMEK IDEÁLIS BÚTORZATA



Obus sum erobsen tilistia movensultid perfessimmod cuppli, firi perei prorarituiu mor quidetrem pula opopublin se te eoris 

pericemediem ius silnem, serio arioctat vatu morae te, qui simus. Opicul uternum cae hacera nonsulem stem ret ad moendac tandena 

tifena, ocrit. Abunteris. Nihil hos cere, et notilicae num. Vivid ceri iae vitatum fatifectuam hos, quod conius, quam nost? Ahabefeciis. 

Sentum fortent, forum perfirit, pulegiliu que turobus ete, am fur ad se
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07 Oasis pad

 Kényelem, könnyed formavilág, nagyfokú variálhatóság! 

Szintezhető lábaival és párnázott ülőfelületével nagy kényel-

met biztosít a tanulás utáni relaxációhoz. Variálhatósága min-

den térben megfelelő megoldást kínál pihenősarkak kialakítá-

sára. Az ívek mentén szabadon variálhatjuk a padok pozícióját. 

A pihenőszigeteket szabályos geometria alakzatokba rendez-

hetjük. A laza üléspozícióra csábító nagy ülőfelületek a kötet-

len közösségteremtő beszélgetések ideális színtere lehet.

EXTRAVAGÁNS FORMAVILÁG
Minőségi kivitelezés

SZINTEZHETŐ ÖNBEÁLLÓ LÁBAK
Elektrosztatikusan porszórt lábaktól a króm lábakig

Oldal: 14-15



OÁZIS PAD
Alapfelszereltség:

műbőr kárpit, szintezhető lábak
Termék kód: OP-1-MB

OÁZIS PAD
Alapfelszereltség:

műbőr kárpit, szintezhető lábak
Termék kód: OP-1-MB

OÁZIS PAD
Alapfelszereltség:

műbőr kárpit, szintezhető lábak
Termék kód: OP-1-MB
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MEDITERRÁN HANGULAT

07 Variálhatóság



Obus sum erobsen tilistia movensultid perfessimmod cuppli, firi perei prorarituiu mor quidetrem pula opopublin se te eoris 

pericemediem ius silnem, serio arioctat vatu morae te, qui simus. Opicul uternum cae hacera nonsulem stem ret ad moendac tandena 

tifena, ocrit. Abunteris. Nihil hos cere, et notilicae num. Vivid ceri iae vitatum fatifectuam hos, quod conius, quam nost? Ahabefeciis. 

Sentum fortent, forum perfirit, pulegiliu que turobus ete, am fur ad se

| 3332 LOUNGE BÚTOROK



08 Resting család

 Minden vendéglátó egységnek szüksége van olyan he-

lyek kialakítására, ahol a vendégek zavartalan beszélgetéseket 

folytathatnak, legyen szó egy baráti vagy üzleti megbeszélésről. 

Ebben nyújtunk segítséget új pihenőbútorainkkal. A különböző 

méretek és formák lehetőséget adnak az egyedi igényeknek is 

megfelelő összeállítások kiválasztásában. Az egyes darabok 

összehangolt méretezésének köszönhetően akár egy sarokban 

is megteremthetjük a nyugalom szigetét.

KÉNYELEM FELSŐFOKON
Szögletes formák, igényes kivitelezés, jó kombinálhatóság

SZINTEZHETŐ ÖNBEÁLLÓ LÁBAK
Elektrosztatikusan porszórt lábaktól a króm lábakig
Oldal: 14-15



PIHENŐELEM 1.
Termék kód: PS-1

PIHENŐELEM 2.
Termék kód: PS-2

PIHENŐELEM 3.
Termék kód: PS-3

PIHENŐELEM 4.
Termék kód: PS-4

| 35

Obus sum erobsen tilistia movensultid perfessimmod cuppli, firi perei prorarituiu mor quidetrem pula opopublin se te eoris 

pericemediem ius silnem, serio arioctat vatu morae te, qui simus. Opicul uternum cae hacera nonsulem stem ret ad moendac tandena 

tifena, ocrit. Abunteris. Nihil hos cere, et notilicae num. Vivid ceri iae vitatum fatifectuam hos, quod conius, quam nost? Ahabefeciis. 

Sentum fortent, forum perfirit, pulegiliu que turobus ete, am fur ad se
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08 Variálhatóság

PIHENŐELEM 5.
Termék kód: PS-5

PIHENŐELEM 6.
Termék kód: PS-6

PIHENŐELEM 7.
Termék kód: PS-7

PIHENŐELEM 8.
Termék kód: PS-8

PIHENŐELEM 9.
Termék kód: PS-9

PIHENŐSARKOK IDEÁLIS BÚTORZATA



| 37

SZÖVET ÉS MŰBŐR KÁRPITJAINK AZ ALÁBBI SZÍNEKBEN RENDELHETŐEK!

1-S01

66

SAVANA szövet színminták

PUMA szövet színminták

II. soros

III. soros

II. soros

I. soros

I. soros

III. soros

II. soros

III. soros

III. soros

ALEX Fémbútor Kft. 2013. augusztusi kárpit színminta készlete. Árajánlat esetén, kérje valós mintáinkat üzletkötőinktől az ország bármely területén!

DUBAJ szövet színminták

NUBUK szövet színminták

PUMA szövet színminták

OSLO szövet színminták

LUX szövet színminták

LÉLEGZŐ műbőr színminták

HC szövet színminták

1-01

21

2-02

Beige

1-03

02 W

00

4-S66

4-05

40

8-10

Bordó

4-16

236 W

40

7-S26

7-16

90

14-14

Fekete

241 W

48

2-S10

2-03

23

4-04

Sárga

2-18

125 W

13

80

5-S21

5-38

60

10-19

Barna

5-12

139 W

45

8-S80

8-23

100

66 W

53

3-S35

3-09

35

6-06

Kék

3-13

138 W

33

81

6-S25

6-12

65

12-12

Zöld

6-14

213 W

46

9-S04

9-17

243 W

55

10-S14

10-29

2014 W

56

II. sorosFANY szövet színminták

1-06 7-07 13-083-05 9-025-01 11-03
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RAL 7046
Szürke

RAL 1015
Beige

RAL 6005
Sötétzöld

RAL 1021
Citromsárga

RAL 8016
Barna

RAL 3020
Piros

RAL 3005
Bordó

RAL 2004
Narancssárga

RAL 5010
Kék

RAL 7035
Világosszürke

RAL 9004
Fényesfekete

RAL 9004
Fényesfekete

Króm

Metál ezüst Metál arany Metál bronz Metál narancs Metál antracit Metál fekete

VÁZAINK AZ ALÁBBI SZÍNEKBEN RENDELHETŐEK!

IV. sorosJADA műbőr színminták

800 711 6214811 2335 1103884 4283

V. soros

VI. soros

VI. soros

RANCHERO műbőr színminták

PLÜSS színminták

PLÜSS színminták

03

01

11

23

04

45

07

09

02

27

05

48

08

12

03

36

06

52

09

57

10

V. sorosBEDUIN szövet színminták

01 05 1103 07 1404 09

ALEX Fémbútor Kft. 2013. augusztusi kárpit színminta készlete. Árajánlat esetén, kérje valós mintáinkat üzletkötőinktől az ország bármely területén!



I I  Szakértelem
 Teljes körű megoldás minden igényre

A tervezéstől a vásárlási folyamat lebonyolításán 

keresztül a kivitelezésig szakképzett munkatársa-

ink állnak rendelkezésére adott terek szakszerű 

berendezéséhez. Vevőszolgálati munkatársaink és 

üzletkötőink nyújtanak személyes segítséget, hogy 

minél egyszerűbben megismerhesse cégünk teljes 

termék- és szolgáltatásskáláját; formatervezőink 

és fejlesztőmérnöki csapatunk készséggel áll ren-

delkezésére egyedi elképzelések megvalósításá-

ban is.

I I  Minőség
 Alapanyagtól a kivitelezésig a tökéletesre törekszünk

20 éves gyártási tapasztalaton nyugvó, megbíz-

ható gyártástechnológiai és minőségbiztosítási 

rendszerünknek köszönhetően vállalunk minden 

általunk gyártott utcabútor vázra három év teljes 

körű garanciát.
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„Minden térben megoldás!”
Alex Bútor

I I  Design
 Funkció és esztétika a mindennapokra

Saját fejlesztésű bútoraink tervezésének alapja 

mindig maga az emberi tényező. Fő célunk a kívánt 

funkciók kompromisszummentes kiszolgálása, és 

esztétikus térélmény létrehozása a felhasználók 

számára. Termékpalettánk alapját képező tradici-

onális bútorválasztékunkon túl, fiatal K&F csapat 

dolgozik folyamatosan az aktuális bútortrendek-

nek megfelelő termékek fejlesztésén, forgalma-

zott termékek esetén új beszállítók felkutatásán, 

hogy  vásárlóinknak folyamatosan megújuló és tel- 

jes körű termékkínálatot tudjunk nyújtani. 

I I  Rugalmasság
 Nem csak értékesítünk – kiszolgáljuk igényeit!

Mi nem csupán értékesítünk, hanem kiszolgáljuk 

igényeit! Ha úgy érzi, segítségre van szüksége igé-

nyei pontos felméréséhez, forduljon bizalommal 

ügyfélszolgálatunkhoz, hogy helyszíni felmérés 

alapján szakembereink gazdaságos és hatékony 

meg-oldással szolgálhassanak tervei megvaló-

sulásához. Komplett szolgáltatásunk keretében 

a kiválasztott bútorokat nemcsak legyártjuk, ha-

nem az egész ország területén házhoz is szállít-

juk. Egyedi igény esetén – térítés ellenében – az 

építészeti tervek alapján be is rendezzük az adott 

tereket.



www.alexbutor.hu

Az ALEX Fémbútor Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány
szerinti  minőség irányítási rendszernek  megfelelően működik, 
 amelyet  a e.com-CERT Kft. auditált és tanúsított.

TERÜLETI KÉPVISELŐINK:

Komárom – Esztergom megye, Pest megyei települések
Szegedi László: +36 (20) 314-2087 | budapest@alexbutor.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves Nógrád megye
Mudriczki Péter: +36 (20) 549-1416 | mudriczki.peter@alexbutor.hu

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala megye
Boros Balázs: +36 (20) 314-3820 | nyugatmo@alexbutor.hu

Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun megye
Gyenes Szabolcs: +36 (20) 573-1722 | gyenes.szabolcs@alexbutor.hu

ÜZLETÁGVEZETŐ:
Mezőfi Melinda: +36 (20) 501-9374 | mezofi.melinda@alexbutor.hu

Tilos a katalógus bármely részének sokszorosítása vagy elektronikus úton

történő terjesztése az ALEX Fémbútor Kft. írásos hozzájárulása nélkül!

A katalógusban szereplő színek nyomdatechnikai okokból a valóstól eltérhetnek!

Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A gyártó a termékváltoztatás jogát fenntartja! Az import termékek esetén,

a mindenkori Euró árfolyamnak megfelelő árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A katalógusban szereplő bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK:

Nettó 150.000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási díj nettó: 6.000 Ft,

nettó 150.000 Ft feletti vásárlás esetén nettó: 3.000 Ft.

ALEX FÉMBÚTOR KFT.
2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.

 e-mail:  info@alexbutor.hu

 Központi telefon 1.: +36/23 341-356

 Központi telefon 2.: +36/20 341-3333

 Fax: +36/23 565-088

 Zöld szám: +36/80 204-810


