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TÖRTÉNETÜNK
Gyártás, projektmanagement, bemutatóterem

Cégünket 1991-ben családi vállalkozásként alapítottuk. 

A kezdetben kicsiben, szűk termékkínálattal induló vállalkozás 

pár év intenzív fejlődése nyomán piacvezetővé vált az iskolabútorok 

területén. Ehhez kapcsolódóan fejlődött ki az oktatási intézmények 

komplett berendezését jelentő szállítási program, valamint a további 

üzletágak. 

Mára az intézményi bútorozás egyik vezető gyártójává emelkedtünk az 

oktatás, a vendéglátás, a közigazgatás és a kommunális szolgáltatások 

kiszolgálására. 

30 ÉVE A BÚTORGYÁRTÁSBAN

Csövek és zártszelvény 
profilok hajlítása, vágása
hagyományos és 3D CNC 
hajlítógéppel (max. Ø60 x 5 mm)
profilok vágása (max. Ø90 mm)

Bemutatóterem
Projektmenedzsment

Asztalosüzem
széles alapanyag választékkal 
(bútorlap, rétegelt lemez, HPL 
dekoritozás, stb.)

MIG/MAG 
kézi- és 
robothegesztés

2 3

Porfestő műhely
kültéri és beltéri festékbevonatok,  
a maximális méret 
800x1200x2000 mm

KÁRPITOZÁS

HEGESZTÉS 
ÉS HAJLÍTÁS

BÚTOR 
ÖSSZESZERELÉS

ELEKTROSZTATIKUS 
PORFESTÉS

PLAZMA- ÉS 
LÉZERVÁGÁS

BÚTORASZTALOS

MUNKA



ÁRAK
Aktuális árainkért látogasson el weboldalunkra: www.alexbutor.hu 
Konkrét elképzelés esetén kérjen árajánlatot, az üzletágvezetőtől, a területileg illetékes üzletkötőtől, vagy a központi 

vevőszolgálaton keresztül! Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

GARANCIA
Valamennyi bútorunkra 24 hónap garanciát vállalunk rendeltetésszerű használat esetén. Kivéve 

ahol a termékleírás mást tartalmaz! A Soliwood® és Flex palástokra 24+12 hónap garanciát vállalunk!

SZOLGÁLTATÁSOK
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK:
Nettó 500.000 Ft alatti rendelés esetén nettó 15.000 Ft, nettó 500.000 Ft vagy a feletti vásárlás 

esetén a vételár 3%-a. A termékek ára a helyszíni bepakolás költségét nem tartalmazzák!

MIÉRT VÁLASSZON MINKET?
Komplett bútorozási képességünkkel a tanulmányi épületek, a kollégiumok, sportlétesítmények, 

valamint a vendéglátó-és szolgáltató egységek berendezését is kivitelezzük.

JELMAGYARÁZAT
MINIMUM X DB TERMÉK:
Ez a matrica azt jelöli, hogy az adott bútorból minimálisan milyen mennyiség rendelése szükséges. 
A feltüntetett mennyiségnél kevesebb  rendelése nem lehetséges.

PROJEKT TERMÉK:
Az ALEX Fémbútor Kft. egyes termékcsaládjai és az azokhoz tartozó modellek projektek 
kapcsán rendelhetők. Ez azt jelenti, hogy elöljáróban nem tudunk meghatározni minimális 
vagy maximális rendelési mennyiséget, az ajánlatkérés részleteinek figyelembe vételével  
alakítjuk ki ajánlatunkat (mennyiség, szállítási határidő, ajánlatkérésben  
szereplő egyéb termékek).

ISKOLA

ÖTLETTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG

Aktuális, bútorozást is magában foglaló pályázatokért 

látogasson el a https://alexbutor.hu/palyazatok/ oldalra 

és kérje indikatív ajánlatunkat!
PÁLYÁZATOK TE

RV
EZ

Z–PÁLYÁZZ–BÚTOROZZ

Erősségünk az oktatási intézmények, tantermek komplett 

bútorozása. Egyeztesse kollégáinkkal elképzeléseit 

és válasszon javasolt koncepcióink közül, ahol a funkciók,  

a színek és a lehető legjobb helykihasználás érvényesül.

TEREMKONCEPCIÓK 3D

OKOS TANTEREM

Az Okos tanterem mint koncepció ötvözi a informatikai hardver 

és szoftver eszközöket, a megfelelő bútorzatot és az ehhez 

szükséges oktatási megoldásokat.Keresse szakértőnket 

és segítségével alakítsa ki iskolája „Okos tantermét”. Célunk 

a Digitális környezet megteremtésének elősegítése!

A tanítás koncepciókon alapul, mely túllép a tanterem falain. 

A berendezések tekintetében is gondolkozzon épületszinten 

és a tantermi bútorok mellett a lehetőségek szerint a folyosók, 

menzák, közösségi terek kialakításával is tervezzen.

TANULÓ- ÉS ÉLETTÉR

Bútoraink alkalmazkodnak a frontális előadás, a kiscsoportos 

foglalkozások és az elmélyült egyéni munka követelményeihez. 

Könnyen átcsoportosítható berendezéseket, állítható magasságú 

bútorokat gyártunk az egész napos oktatáshoz.

EGÉSZNAPOS OKTATÁS 8 h

Az egész napos
oktatás bútorai.

54

mint tanuló- és élettér

Bútorozás szempontjából is fókusztéma az oktatási intézmé- 
nyek felszereltsége, hiszen nem csak néhány órán át, hanem 
egész napos oktatás kereteiben zajlik a tanulás.
Különböző tanterem koncepcióinkkal, változatos színválasz- 
tékunkkal és ergonomikus, fix vagy állítható magasságú 
bútorainkkal olyan lehetőséget szeretnénk nyújtani az oktatási 
intézményeknek, amivel költségvetésüknek megfelelően,  
de a frontális és kiscsoportos foglalkozási módszerekhez 

igazodva, újragondolt bútorokkal alakíthatják a tantermeket.
Bútoraink ideális megoldást nyújtanak a tantermeken felül 
a tanári szobák és pihenők, menzák, előterek és folyosók, 
szaktantermek valamint kollégiumi szobák berendezéséhez 
is. Szakembereink segítségére lesznek a tervezésben, 
pályázatok esetében is. Gondoljon ránk olyan partnerként, 
aki a teljes bútorozási folyamat menedzselésével komplett 
megoldást nyújt intézménye számára.

ÚJ FEJLESZTÉSEK A BÚTOROZÁSBAN
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OKOS TANTEREM

FLEX C VÁZAS SZÉK / FC-SZ

FLEX  SZEKRÉNY / FSZ-15

BOXLIGHT-MIMIO ROBO E3 3D NYOMTATÓ

TRAPÉZ ASZTAL / OKOS-TRA60-1-2G

OMNI CHART UV-C-36 

LAPTOP ÉS TABLETTÖLTŐ SZEKRNY

2

4

1

3

Az okos tanteremben a bútorok, az eszközök, a 
szoftverek, a teremben folyó oktatási munka szoros 
egységet alkot. Az okos tanterem megkönnyíti a tanítást, 
a diákok számára az ismeretek elsajátítását.

A hagyományos oktatási gyakorlatok tanárközpontúak 
voltak, de ma, a technológia előtérbe kerülésével a 
21. századi tanulás áll a középpontban. A 21. századi 
osztálytermekben elsajátított készségek a kritikus
gondolkodásra, a csoportmunkára, a kreativitásra, 
a digitális kompetenciára és a „gyakorlati” tapasz-
talatokon keresztül történő tanulásra helyezik 
a hangsúlyt.
A modern tanulási terek tervezésekor gondolja át, 
hogyan hozhat létre rugalmas tanulási környezetet 
a  tanulási zónák és/vagy mozgatható, agilis bútorok 
kombinációjával, amelyek többféle célt szolgálhatnak.

Fontos tudni, hogy a különféle bútorok hogyan 
segíthetnek a különböző tanulási célok elérésében 
hatékonyan. Bárhogy is érje el a sokoldalúságot, a 
kulcs az, hogy olyan tereken gondolkozzanak, amelyek 
rugalmasak és könnyen adaptálhatók a különböző 
igényekhez és felhasználásokhoz.
 
Tipp: Kombinálja a Flex székeinket és tárolóinkat, 
hogy egyedi tanulói teret hozzon létre a diákok 
elkötelezettségéhez és a tanuláshoz.

Innovatív
és flexibilis!

3
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4
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TÉRELRENDEZÉSI ÖTLETEK

TÉRELRENDEZÉSI ÖTLETEK

HATSZÖG ASZTAL
TERMÉKKÓD: HATSZOG-OKOS

Szé: 69,7 cm Mé: 80,5 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 
mm vastag ABS élzárás, a sarkak R50, 
vázszerkezet 30x1,5 mm acélcső, 
szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL
TERMÉKKÓD: TRAPEZ-OKOS

Szé: 98 cm Mé: 50 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 
mm vastag ABS élzárás, a sarkak R50, 
vázszerkezet 30x1,5 mm acélcső, átkötők 
60x20x1 mm zártszelvény, 2 db szintező 
lábbal és 2db rejtett görgős lábbal, 
1db tablettartóval, 1 db táskatartóval 
felszerelve.

1. REJTETT GÖRGŐS LÁB 2. TABLETTARTÓ

8 9



A határok nélküli tanulás és tanítás rugalmasságot igényel. 

A tanulóközpontú tanulás – a hagyományos, információátadási 

tanulás sarkalatos ellentéte –, ezért olyan bútorokra van szük-

ség, amelyek ezt alátámasztják, kezdve az együttműködésen 

alapuló asztalokkal.

A diákközpontú, aktív tanuláshoz alkalmazkodó bútorokra van 

szükség. Rakásolható, sorolható trapéz és hatszög asztalaink 

segítségével pillanatok alatt átrendezhető a tér. A projekt alapú 

tanulási környezetek arra ösztönzik a diákokat, hogy oktatáson

és egyedi tapasztalatokon keresztül, olyan projektek létrehozá-

sával mutassák be a mesterséget, amelyek valódi kutatási mód-

szereket szimulálnak.

Flex, trapéz és hatszög asztalok használatával javulnak a diákok 

közötti kommunikációs készségek, ösztönzik a konfliktuskezelést 

és növelik a diákok teljesítményét. Olyan tanulási közösséget 

hoz létre, amely értékeli a sokszínűséget, fejleszti a tanulási- és 

szociális készséget.  A tervezési elvek új készlete lehetővé teszi 

az oktatási intézmények számá-ra, hogy jobb tanulási tapasz-

talatokat hozzanak létre azáltal, hogy megvalósítják azt, amire a 

diákoknak és a tanároknak most és a jövőben szükségük van.

Nóra Soliwood tanári szék / NESZ-K 

Kombi dobozos szekrény 64. / ISKB-04-071 

60°-os tanuló asztal / TRA-60  

Fali fogas üzenőfelülettel  / PLFP-01 

Classic dupla oldalszárnyas tábla / 100 022 

Kombi dobozos szekrény 70. / ISKB-04-061 
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Rakásolható 
és sorolható 

trapéz asztalok, 
hatszög asztalok

10

TRAPÉZ
11
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TÉRELRENDEZÉSI ÖTLETEK

HATSZÖG ASZTAL 1 SZEMÉLYES
TERMÉKKÓD: HATSZOG-1TRA

Szé: 118 cm Mé: 103,8 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 
mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, 
vázszerkezet Ø30x1,5 mm acélcső, 
szinterezett műanyag szintező lábbal.

HATSZÖG ASZTAL 2 SZEMÉLYES
TERMÉKKÓD: HATSZOG-2TRA

Szé: 139,6 cm Mé: 122,5 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 
mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, 
vázszerkezet Ø30x1,5 mm acélcső, 
szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 
1 SZEMÉLYES, GÖRGŐS
TERMÉKKÓD: TRA60-1-2G

Szé: 118 cm Mé: 103,8 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 
mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, 
vázszerkezet Ø30x1,5 mm acélcső, 
szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 1 SZEMÉLYES
TERMÉKKÓD: TRA60-1

Szé: 118 cm Mé: 103,8 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 
mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, 
vázszerkezet Ø30x1,5 mm acélcső, 
szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 1 SZEMÉLYES, 
RAKÁSOLHATÓ, SOROLHATÓ

TERMÉKKÓD: TRA60-1

Szé: 118 cm Mé: 103,8 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 
mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, 
vázszerkezet Ø30x1,5 mm acélcső, 
szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 
2 SZEMÉLYES, GÖRGŐS
TERMÉKKÓD: TRA60-2-2G

Szé: 139,6 cm Mé: 122,5 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 
mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, 
vázszerkezet Ø30x1,5 mm acélcső, 
szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 2 SZEMÉLYES
TERMÉKKÓD: TRA60-2

Szé: 139,6 cm Mé: 122,5 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 
mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, 
vázszerkezet Ø30x1,5 mm acélcső, 
szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 2 SZEMÉLYES
RAKÁSOLHATÓ, SOROLHATÓ

TERMÉKKÓD: TRA60-2

Szé: 139,6 cm Mé: 122,5 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 
mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, 
vázszerkezet Ø30x1,5 mm acélcső, 
szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 2 SZEMÉLYES
GÖRGŐS,  RAKÁSOLHATÓ, 
SOROLHATÓ
TERMÉKKÓD: TRARS60-2-2G

Szé: 139,6 cm Mé: 122,5 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 
mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, 
vázszerkezet Ø30x1,5 mm acélcső, 
szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 1 SZEMÉLYES
GÖRGŐS, RAKÁSOLHATÓ, 
SOROLHATÓ
TERMÉKKÓD: TRARS60-1-1G

Szé: 118 cm Mé: 103,8 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 
mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, 
vázszerkezet Ø30x1,5 mm acélcső, 
szinterezett műanyag szintező lábbal.

RAKÁSOLHATÓ
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FLEX D TANULÓI SZÉK / FD-SZ 
„D” lábbal, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen műanyag 
palásttal, 5-6-7 korcsoporti 
méretben rendelhető,  
Ülésmag.: 46 cm 
 

FLEX SPIDER BÁRSZÉK 65
FSB-SZ65  

Spider lábbal, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 
6-os korcsoporti Flex palásttal
Ülésmag.: 65 cm 
 

FLEX SPIDER BÁRSZÉK 75
FSB-SZ75  

Spider lábbal, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 
6-os korcsoporti Flex palásttal
Ülésmag.: 75 cm 
 

FLEX D TANÁRI SZÉK / FD-SZK 
„D” lábbal, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen műanyag 
palásttal, 6. korcsoporti 
méretben, Kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 47 cm 

FLEX SPIDER BÁRSZÉK 65 
KÁRPÍTBETÉTES 
FSB-SZ65K 

Spider lábbal, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 
6-os korcsoporti Flex palásttal, 
kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 67 cm

FLEX SPIDER BÁRSZÉK 75 
KÁRPÍTBETÉTES 
FSB-SZ75K 

Spider lábbal, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 
6-os korcsoporti Flex palásttal, 
kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 77 cm

FLEX TANULÓI SZÉK / FC-SZ 
„C” lábbal, lábtartóval,  
törhetetlen műanyag palást, 
rakásolható.  
Rendelhető 4-7. 
korcsoporti méretben. 
 

FLEX TANÁRI SZÉK / FC-SZK 
„C” lábbal, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen műanyag 
palásttal. FC-SZ székek csak  
6. korcsoporti méretben rendelhető!
Kárpitozott ülőfelülettel. 
Ülésmag.: 46 cm 
 

FLEX TANÁRI FORGÓSZÉK 
KRÓM LÁBTARTÓVAL
FS-JUSTY-FL
 
állítható magasságú, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen műanyag 
palásttal, króm lábtartóval 
64x81-92x 64cm Ülésmag.: 46-72 cm
 

FLEX TANÁRI FORGÓSZÉK 
KRÓM LÁBTARTÓ, 
KÁRPITOZOTT ÜLŐFELÜLET
FS-JUSTY-FKL
 
állítható magasságú, választható 
színű, vandálbiztos, törhetetlen 
műanyag palásttal. króm lábtartóval, 
kárpítozott ülőfelülettel 
64x81-92x64cm Ülésmag.: 46-72 cm
 

FLEX TANULÓI SZÉK / FS-SZ 
Spider lábbal, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen  
műanyag palásttal, 
6-7korcsoporti méretben 
rendelhető 
 

FLEX TANÁRI SZÉK / FS-SZK 
Spider lábbal, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen műanyag 
palásttal, 6. korcsoporti méretben 
rendelhető,  Ülésmag.: 47 cm 
Kárpitozott ülőfelülettel. 
 

FLEX fix lábtartós tanulói szék 
4. kcs. / FCL-SZ4 
„C” lábbal, lábtartóval,  törhetetlen 
műanyag palást, rakásolható.  
Palást mérete: 4. kcs,  
Lábtartó magasság: 12 cm  
Ülésmagasság: 50 cm

FLEX fix lábtartós tanulói szék 
5. kcs. / FCL-SZ5 
„C” lábbal, lábtartóval,  törhetetlen 
műanyag palást, rakásolható.  
Palást mérete: 6 kcs., 
Lábtartó magasság: 6 cm 
Ülésmagasság: 48 cm 

FLEX SPIDER LABOR
STOKI 45 
FSL-S45 

Spider lábbal, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 
6-os korcsoporti Flex palásttal, 
kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 67 cm 

FLEX SPIDER LABOR 
BÁRSZÉK 65
FSLABB-SZ65  

Spider lábbal, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 
6-os korcsoporti Flex palásttal
Ülésmag.: 65 cm 
 

FLEX SPIDER LABOR
BÁRSZÉK 75 
FSLABB-SZ75  

Spider lábbal, választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 
6-os korcsoporti Flex palásttal, 
kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 67 cm

FLEX FORGÓSZÉK 
FS-JUSTY-F 

Állítható magasságú, 
választható színű, 
vandálbiztos, törhetetlen 
műanyag palásttal. 
64x81-92x64 cm, 
Ülésmag.: 42-52 cm 
 

FLEX FORGÓSZÉK
KÁRPITOZOTT 
ÜLŐFELÜLET
FS-JUSTY-FKG

Állítható magasságú, 
választható színű, vandálbiztos, 
törhetetlen műanyag palásttal, 
kárpítozott ülőfelülettel 
64x81-92x64 cm, Ülésmag.: 42-52 cm  
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Okos
tanterem

Az okos tanterem tanári és tanulói 
eszközeinek biztonságos tárolásának
és az egész napos használathoz szük-
séges töltési megoldások elengedhe-
tetlen eszközei. Masszív kialakítású 
fém szekrények a biztonság és az 
egyedi töltési megoldások a digitális 
eszközök minél szélesebb körű hasz-
nálatának elősegítéséért.

TÁROLÓ ÉS TÖLTŐ SZEKRÉNYEK

A Digitális Oktatási Stratégiában (DOS) fontos, hogy ne a hagyományos oktatás digitális eszközökkel támogatott változata legyen, ha- 
nem egy olyan koncepció, amely szemléletmódjában, módszertanaiban, követelményrendszerében is új oktatási környezetet hoz létre. 
Ezen oktatási koncepció segítségével az információk korszerűen, számos vizuális elemmel kiegészítve jutnak el a tanulókhoz, mely 
segíti a tananyagok könnyebb megértését, valamint a tudás egyszerű és gyors felmérését. Ez a visszacsatolás lehetőséget ad a taná- 
roknak csoportbontásra, a jól teljesítők kiemelésére, valamint a lemaradók felzárkóztatására. Az infokommunikációs eszközök, a vari- 
álhatóságot biztosító tanterem koncepciók és az ezen oktatási szemlélet mind az új oktatási környezet megteremtését segítik elő.

Interaktív és tantermi szoftverekkel 
magasabb szintre emelhetjük az okos 
tanteremben az oktatás színvonalát.  
Akár a tábla szoftverek akár pedig  
a tábla független interaktív, tananyag 
készítő szoftverek, offline vagy online 
eléréssel a tanárok munkáját, tanítását 
valamit a tanulók modern kornak  
megfelelő tanulását segítik elő.

INTERAKTÍV SZOFTVEREK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK   
Legmodernebb technológiák korlátlan lehetőséget 
biztosítanak, hogy vidám, ötletes és még izgalmasabb  
legyen a tudásanyag a diákok számára a pedagógusok  
pedig könnyebben ellenőrizhetik és személyre szabottan 
segíthetik a tanulóikat. 

TANTEREM KONCEPCIÓK 
Célunk, hogy a bútorainkkal az intézmények megtervezzék  
az oktatási tereiket melyek segítik az interaktívabb és rugal- 
masabb tanulási terek életre keltését. A tanítás-tanulás 
folyamatában a bútorok elrendezése jelentős szereppel bír, 
fontos a variálhatóság a diákok életkorának való megfelelőség.
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A legmodernebb technológiákkal 
felvértezett oktatási eszközök. Mindenre 
képesek, amire az interaktív oktatás 
során szükség lehet. Felesleges funkciók 
mellőzésével megkönnyítik az előadó 
munkáját. Három méretben (65"- 75" 
- 86" képátló), 4K felbontással, kiváló 
képminőséggel rendelkeznek. Beépített 
magyar nyelvű Android  kezelőfelület 
biztosítja az önálló működést, de 
opcionálisan beépített számítógéppel is 
rendelhetőek. Kiváló minőség, alacsony 
költségek és hosszú élettartam jellemzi.

INTERAKTÍV KIJELZŐ

3D NYOMTATÓ

Laptop/Tablet vagy egyéb mobil esz-
köz, egyaránt alkalmasak a tanulók 
aktív bevonására. Képernyőtartalom 
megosztására és feleltető rendszer-
ként is használhatók. Töltésüket, áram-
ellátásukat különféle eszközökkel, JOS 
asztalra telepíthető töltő rendszerrel 
vagy tároló/töltő szekrényekkel biz-
tosíthatjuk. 

A mai kor gyermekeinek oktatásában 
elengedhetetlen az informatikai isme-
retek elsajátítása, nem csak elmélet-
ben hanem gyakorlatban is.
Ahhoz, hogy ezt a tudás a tanulók 
élvezettel sajátítsák el, fontos a meg-
felelő eszközök használata. Ezen esz-
közökkel egyszerűen és könnyedén  
tanulhatják a jövőjükhöz szükséges 
ismereteket, melyben segítenek 
MimioSTEM eszközeink, a 3D nyom-
tatás és a Robotika oktatása terén.

TANULÓI ESZKÖZÖK

DIGITÁLIS KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE

AKTUÁLIS ÁRAINKÉRT LÁTOGASSON EL AZ ALEXBUTOR.HU/INFORMATIKA WEBOLDALUNKRA!
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20 érintési pont kezelése, LED ULTRAHD 4K felbontás, Android 
11.0 operációs rendszer, Quad Core A55, 4GB RAM, 32 GB 
ROM,  beépített 2 x 20W hangszóró, beépített WI-FI, fali konzol, 
Interaktív érintésérzékeny technológia, NOTE, CONNECT, 
CAPTURE, CHIMPA szoftverek - 5 év garancia, opcionálisan 
beépíthető számítógép!

HC6520M interaktív kijelző, 65” képátló

HC7520M interaktív kijelző, 75” képátló

HC8620M interaktív kijelző, 86” képátló

ÚJDONSÁG

20 érintési pont kezelése, LED ULTRAHD 4K felbontás, Android
9.0 operációs rendszer, ARM Cortex A73+, 6GB RAM, 64  GB
ROM, beépített 2 x 15W hangszóró + 15W mélysugárzó, 
beépített WI-FI, NFC, fali konzol, Interaktív érintésérzékeny 
technológia, szoftverek -3 év garancia, opcionálisan beépíthető 
számítógép!

CLEVERTOUCH 
IMPACT PLUS GEN2 SOROZAT

20 érintési pont kezelése, LED ULTRAHD 4K felbontás, 
Android 9.0 operációs rendszer, ARM Cortex A73+, 
3GB RAM, 32 GB ROM, beépített 2 x 15W hangszóró, 
beépített WI-FI, fali konzol, Interaktív érintésérzékeny 
technológia, szoftverek, - 3 év garancia, opcionálisan 
beépíthető számítógép!

CLEVERTOUCH 
IMPACT GEN2 SOROZAT

HELGI 
C SOROZAT

CLEVER IP GEN2 65" 
interaktív kijelző 

CLEVER IP GEN2 75" 
interaktív kijelző

CLEVER IP GEN2 86" 
interaktív kijelző
 

ÚJ DESIGN 

OPCIÓBAN 

BEÉPÍTHETŐ 
MINI PC IS!

WI-FI

20

11

WI-FI

20

11

Az interaktív kijelzők ma már nélkülözhetetlen eszközei az oktatásnak.
Az iskolai tanításhoz, előadásokhoz, továbbképzésekhez és prezentációkhoz
gyorsan és egyszerűen, szinte azonnal használhatók. Interaktív kijelzőink
elősegítik az oktatás és az előadás színvonalának emelését, a közös
munka hatékonyságát. Az érintésérzékeny kijelzők, falra vagy állványra
szerelve hozzájárulnak, hogy az információk valóban karnyújtásnyira 
legyenek a diákoktól, bevonva őket az interaktív oktatásba.

A legmodernebb technológiákkal felvértezett oktatási eszközök. Mindenre képesek, amire az interaktív oktatás 
során szükség lehet. Felesleges funkciók mellőzésével megkönnyítik az előadó munkáját. Három méretben 
(65"- 75" - 86" képátló), 4K felbontással, kiváló képminőséggel rendelkeznek. Beépített magyar nyelvű Android 
kezelőfelület biztosítja az önálló működést, de opcionálisan beépített számítógéppel is rendelhetőek.
Kiváló minőség, alacsony költségek és hosszú élettartam.

INTERAKTÍV KIJELZŐK

4K felbontás, magas minőség, számítógép nélkül is használható Beépített WIFI , gyors és egyszerű képernyőmegosztás

Továbbfejlesztett változat

EGY TOLL,

TÖBB FUNKCIÓ!



20 21

Tükröződésmentes, mágnesezhető, filccel írható és szárazon törölhető,
vandálbiztos felület. Infra, több érintést érzékelő technológia. kétféle
méretben, melyekhez nemzetközileg is elismert magyar nyelvű szoftver 
tartozik. Közeli vagy ultra közeli vetítésű projektorral a kitakarás 
minimálisra csökkenthető.

INTERAKTÍV TÁBLÁK

MimioBoard

MIMIOBOARD 781T
INTERAKTÍV TÁBLA, 78”

78" interaktív tábla, 
1630 mm x 1230 mm méret, 
4:3 képarány,  
alumínium keret, mágnesezhető, 
törölhető zománc acél felület, 
Egyidejű 10 érintési pont, Beviteli 
mód: ujj vagy tábla "toll", 
USB-kábel: 5 m, Mimio Studio 
magyar nyelvű tábla szoftver 
+ Mimio Mobile Lite mobileszköz 
szoftver - 2 év garancia

MIMIOBOARD 871T
INTERAKTÍV TÁBLA, 87”  

87" interaktív tábla, tábla méret: 
1920 mm x 1220 mm méret, aktív 
terület: 1880 mm x 1172 mm, 
16:10 képarány,  alumínium keret, 
mágnesezhető, törölhető zománc 
acél felület, Egyidejű 10 érintési 
pont, Beviteli mód: ujj vagy tábla 
"toll", USB-kábel: 5 m, Mimio Studio 
magyar nyelvű tábla szoftver 
+ Mimio Mobil Lite mobileszköz 
szoftver - 2 év garancia

Az árak a szerelés, telepítés, beüzemelés költségét nem tartalmazza!
Vállaljuk eszközeink telepítését, beüzemelését, egyeztetés után egyedi ajánlat alapján.

MimioTeach

Hordozható interaktív eszköz  

A fehér táblára mágnesesen rögzítheti, így könnyen átvihető más tantermekbe is, 
vagy elcsomagolható a biztonságos tárolás érdekében. A tanításra figyelhet, 
nem kell a technológiával bajlódnia. Diákközpontú és interaktív tananyagokat 
hozhat létre, melyben a mellékelt MimioStudio szoftver segítségével használja 
ki az aktív tanulást elősegítő eszközök előnyeit.Biztosra veheti, hogy masszív 
kialakítása miatt éveken keresztül használhatja majd a tantermekben. Belefér 
az iskolai költségvetés kereteibe.

A szabadalmazott MimioTeach írópálca egy karcsú és ergonomikus toll: 
› bármely méretű kézbe kényelmesen illeszkedik
› a számítógépén lévő információkat a fehér tábláról irányíthatja, vezetékek nélkül
›  a MimioTeach lécen a vezérlő toll automatikusan újratölthető

A MIMIO Teach-el kompatibilis fehér táblákat a 132. oldalon találja.

Infra, több érintést érzékelő technológia!

Komplett interaktív szettek kedvező árukkal, kipróbált jó minőségű 
eszközeikkel többféle kiváló megoldást kínálnak az interaktív oktatás 
megteremtéséhez. Oktatási csomagjaink kiegészítőikkel bővíthetők, tovább 
emelve az oktatás minőségét.

INTERAKTÍV CSOMAGOK

INTERAKTÍV 1. csomag 

INTERAKTÍV 2. csomag 

22RW projektor tartó 
FALI KONZOL

650-1250 mm között állítható,
közel vetítő projektorhoz

22RW projektor tartó 
FALI KONZOL

650-1250 mm között állítható,
közel vetítő projektorhoz

Optoma X-309Ste 
közeli vetítési távolságú 
PROJEKTOR 

Technológia: DLP
Felbontás: XGA, 4:3 képarány, (1024x768)
Fényerő: 3700 Lumen
Kontraszt: 25.000:1
Hangszóró: 10W
Garancia: 2 év/1 év (1000 óra) lámpa
HDMI kábel: 5m

LAPTOP SZEKRÉNY, zárható, falra rögzíthető
Ideális választás interaktív rendszerekhez. Interaktív rendszerrel  
a laptop összekötve biztonságosan tárolható, és alig 1 perc alatt  
azonnal üzembe helyezhető! Zárható fali kivitel. 

OPCIONÁLISAN kedvezményesen rendelhető a csomaghoz

MIMIOBOARD 781T
INTERAKTÍV TÁBLA, 78” 

78" interaktív tábla, 1630 mm x 1230 mm 
4:3 képarány,  alumínium keret, 
mágnesezhető, törölhető zománc acél 
felület, Egyidejű 10 érintési pont, Beviteli 
mód: ujj vagy tábla "toll", USB-kábel: 5 m, 
Mimio Studio magyar nyelvű tábla szoftver 
+ Mimio Mobile Lite mobileszköz szoftver - 
2 év garancia

Optoma W-309Ste 
PROJEKTOR 

Technológia: DLP  
Felbontás: WXGA, 16:9 képarány, 
(1280x800)
Fényerő: 3800 Lumen
Kontraszt: 25.000:1
Garancia: 2 év/1 év (1000 óra) lámpa

MIMIOBOARD 871T
INTERAKTÍV TÁBLA, 87” 

87" interaktív tábla, 1920 mm x 1220 mm 
aktív terület: 1880 mm x 1172 mm, 
16:10 képarány,  alumínium keret, 
mágnesezhető, törölhető zománc acél 
felület, Egyidejű 10 érintési pont, Beviteli 
mód: ujj vagy tábla "toll", USB-kábel: 5 m, 
Mimio Studio magyar nyelvű tábla szoftver 
+ Mimio Mobile Lite mobileszköz szoftver - 
2 év garancia
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               A hatékony digitális környezet 
megteremtésének eszközei 

Az interaktív eszközök használatát segítő kiegészítők beszerzése 
a jól használható digitális környezet kiépítésének befejező elemei, 
melyek elengedhetetlenül fontosak a hatékony használathoz.

KIEGÉSZÍTŐK

P-CASE  
laptop szekrény

Ideális választás interaktív 
rendszerekhez. Interaktív 
rendszerrel a laptop összekötve
biztonságosan tárolható, 
és alig 1 perc alatt azonnal 
üzembe helyezhető!
Zárható fali kivitel.

MIMIOVIEW 350U
4K dokumentum kamera

Felbontás: 4K 3,840 x 2,160 30fps;
3,840 x 2,880 10fps, 11MPx
Csatlakozás: USB kábel 2.0
Zoom: 8x mechanikai zoom,
16x digitális zoom
Világítás: LED
Fókusz: automata
Kiegészítő: mikroszkóp adapter

ROBO E3
3D nyomtató

- nyomtatási méret: 150 x 150 x 150 mm
- teljesen zárt, HEPA filter
- max nyomtatási hőmérséklet 250 C
- nyomtatható anyag PLA, ABS
- több mint 350 terv és oktatási anyag
- Wi-Fi, Ethernet, USB, Hotspot
- színes érintő kijelző
- fűtött nyomtatótálca
- 2 év garancia

ROBO E3 PRO
3D nyomtató

- nyomtatási méret: 250 x 280 x 300mm
- teljesen zárt, HEPA filter
- max nyomtatási hőmérséklet 300 C
- nyomtatható anyag PLA, ABS, Elastic, 

PVA, HIPS, PET-G, TPE, TPU, Flexibilis,  
PP, PA, PC, ASA, Carbon, stb.

- több mint 350 terv és oktatási anyag
- Wi-Fi, Ethernet, USB, Hotspot
- színes érintő kijelző
- fűtött nyomtatótálca
- 2 év garancia

MIMIO MYBOT
oktatási robot, 
Raspberry PI vezérléssel

- Egyszerűen, könnyen használható
- WiFi kapcsolat
- Raspberry Pi 3 vezérlő
- böngésző alapú szoftver
- kód megadásának lehetősége a tanuló 

képességeinek megfelelően /kép mód, 
blokk mód, direkt programozás/

 - Mimio MyBot alapkészlet: Fúziós 
vezérlő, újratölthető akkumulátor  
és töltő, motorok, érzékelők, fém
építőelemek, szerszámok és rögzítő 
elemek.tovább bővíthető!

CSOMAGBAN OLCSÓBB! 
Kérje ajánlatunkat 

5, 10, 20 darabos csomagra!

IPEVOV4K
dokumentum kamera

8.0 Mpx, 
Auto fókusz, 
3264 x 2448 felbontás, 
30 fps (full HD), 
USB 2.0, 
USB kábel

INTERAKTÍV
táblákhoz 
ajánlott termék

RT 503W  Sztereó hangfalpár
56W RMS, sztereó fa dobozos aktív hangfal, bármilyen típusú 
interaktív táblához, vetítővásznakhoz ajánlott, fali konzollal

A mai kor gyermekeinek oktatásában elengedhetetlen az informatikai
ismertek elsajátítása, nem csak elméletben hanem gyakorlatban is.
Ahhoz, hogy ezt a tudás a tanulók élvezettel sajátítsák el, fontos a megfelelő 
eszközök használata. Ezen eszközökkel egyszerűen és könnyedén  
tanulhatják a jövőjükhöz szükséges ismereteket, melyben segítenek 
MimioSTEM eszközeink, a 3D nyomtatás és a Robotika oktatása terén.

3D NYOMTATÓ, ROBOT
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               Masszív kialakítás, biztonságos működés 

Az interaktív kijelzők a modern 
oktatás kiemelkedő eszközei. 
Fontos, hogy fali, illetve mobil változat 
esetében is ergonomikusan használ- 
hassák a különböző korosztályok, 
a magasság állíthatóságának 
köszönhetően. 
Masszív kialakítású ergonomikus 
manuális és motoros állványok.

WALLMOUNT 
Projektor tartó fali konzol

minden irányban állítható, kábelvezetővel, 

P12W, max 600 mm távolság

22RW
Projektor tartó fali konzol

650-1250mm között állítható

– közel vetítő projektorokhoz

PROJEKTOR TARTÓ 
FALI KONZOLOK

FALI ÁLLVÁNYOK 
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ

FALI ÁLLVÁNY
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ 
HLGFS16

Fali állvány, 
maximum 86" kijelzőhöz, 
magasság állítás manuális,  
110-170 cm, Kábel elvezetés, 
laptop tartó polc, 
fekete színben. 

MOBIL ÁLLVÁNY
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ 
HLG604720B

Manuálisan állítható magasság, 
maximum 70" kijelzőhöz, 
egy oszlopos kivitel, 
laptop tartó polc 
és webkamera tartó, 
fekete színben. 

FALI ÁLLVÁNY
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ 
HLGMOVMIPMOTMN

Fali Állvány, 
maximum 86" kijelzőkhöz, 
motoros fokozatmentes 
magasság állítás 
Egy oszlopos kivitel, 
fekete színben.

MOBIL ÁLLVÁNY
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ 
HLG604740B

Manuálisan állítható magasság, 
maximum 100" kijelzőhöz, 
két oszlopos kivitel, 
laptop tartó polc 
és webkamera tartó, 
fekete színben

MOBIL ÁLLVÁNYOK 
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ

MOTOROS 
VÁLTOZATBAN IS 
RENDELHETŐEK!

Az interaktív tábla állványok elősegítik, hogy a különböző 
korcsoportok is egyaránt használhassák ezen eszközöket. 
Távirányítóval ellátott motoros fali és mobil változatban 
is elérhetők. Fali projektor tartó konzolok a közeli 
és a szuperközeli vetítésű projektorok rögzítésére.

ÁLLVÁNYOK, KONZOLOK

Állítható magasság 

MOTOROS, TÁVIRÁNYÍTÓS 
 INTERAKTÍV TÁBLA FALI ÉS MOBIL ÁLLVÁNYOK

MOTOROS, TÁVIRÁNYÍTÓS
FALI ÁLLVÁNY

Vezérlés: vezeték nélküli távvezérlés,
Univerzális projektor tartó adapter max 10kg,
dönthető±90°, forgatható 360°.
Alkalmazható az összes ultra rövid és
rövid vetítésű projektorokhoz.
Beállítható vetítési távolság a táblától: 0-120cm, 
Alkalmazható az összes
interaktív táblához: 87”-ig.
Függőleges állítás: 0 cm-60 cm fokozatmentesen, 
terhelhetőség: 100kg. 

MOTOROS, TÁVIRÁNYÍTÓS
GÖRGŐS MOBIL ÁLLVÁNY

Vezérlés: vezeték nélküli távvezérlés,
Univerzális projektor tartó adapter max 10kg, 
dönthető±90°, forgatható 360°.
Alkalmazható az összes ultra rövid és
rövid vetítésű projektorokhoz.
Beállítható vetítési távolság a táblától: 0-120cm, 
alkalmazható az összes 
interaktív táblához: 87”-ig.
függőleges állítás: 0cm-60cm fokozatmentesen, 
terhelhetőség: 100kg,
görgős változat.

AKTUÁLIS ÁRAINKÉRT LÁTOGASSON EL AZ ALEXBUTOR.HU/INFORMATIKA WEBOLDALUNKRA!
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            Egyedi és megbízható töltési megoldások  

Az okos tanterem tanári és tanulói eszközeinek biztonságos tárolásának
és az egész napos használathoz szükséges töltési megoldások elenged- 
hetetlen eszközei. Masszív kialakítású fém szekrények a biztonság és 
az egyedi töltési megoldások a digitális eszközök minél szélesebb körű 
használatának elősegítéséért.

TÁROLÓ ÉS TÖLTŐ SZEKRÉNYEK OMNICHART 36
Laptop és tablet 
töltő szekrény

36 darab laptop/tablet tárolására 
és töltésére alkalmas fém szekrény, 
3 fix fém polc, 1 laptop tartó fiók,
szürke műanyag elválasztó elemekkel, 
szabályozott töltő elektronika, külső 
méretek: 85x65x123cm
tároló rekesz méretek: 
30x4x37cm - 74x49x8,8cm
Szín: fehér, fekete ajtókkal 

GRATNELLS
TABLET TÖLTŐ FIÓK
beépíthető, PTC10F25 

10 db tablet tárolására és töltésére, 
USB, optimalizált töltés, méret: 
225x312x430mm, minden USB 
töltéssel rendelkező eszközzel 
kompatibilis, fehér és szürke 
színben, 1 év garancia
Flex szekrényeinket  
a 120. oldalon találja! 

MINI BOX (USB)
tablet tároló és töltő szekrény

- 12 db tároló hely
. műanyag elválasztó elem
- mérete: 455x350x300 mm
- zárható
- eszköz szinkronizáció
- max 10,1" tabletek számára 

CM26 (USB)
tablet tároló és töltő szekrény

-  görgős kivitel, fékezhető
- 36 db tároló hely
. műanyag elválasztó elem
- 2 db nyitható ajtó
- mérete: 720x600x1070 
- max. 14" eszközök számára
- eszköz szinkronizáció 

CM28 (USB)
tablet tároló és töltő szekrény

-  görgős kivitel, fékezhető
- 33 db tároló hely
. műanyag elválasztó elem
- mérete: 650x601x1150  
- max. 14" eszközök számára
- eszköz szinkronizáció 

ANTIMIKROBIÁLIS 
KIVITELBEN 
IS RENDELHETŐ!

FALRA 
RÖGZÍTHETŐ!

OMNICHART GO 36
Laptop és tablet 
töltő szekrény

- 36 darab laptop/tablet tárolására/
töltésére
- 3 fix fém polc, műanyag elválasztó 
elemekkel
- szabályozott töltés
- 63 x 58 x 109 cm
- 5 év garancia 

További tároló és töltő szekrény kínálatunk az alexbutor.hu/informatika weblapon található. Egyedi igény esetén kérjük keresse szakértőnket.

OMNICHART UV-C 36
Laptop és tablet 
töltő szekrény 
UV STERILIZÁLÓVAL

- 36 darab laptop/tablet tárolására és 
töltésére 
- UV STERILIZÁLÓVAL! 
- Egy sterilizáló ciklus 5 perc, mely 99,9%-
ban megöli a baktériumokat, vírusokat, 
gombákat
- LED visszajelzés
- fix fém polcok, műanyag elválasztó 
elemek
- 2 ventilátor
- méretek: 790x552x935 mm

UV STERILIZÁLÓVAL!
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MimioStudio 12
magyar nyelvű interaktív tábla szoftver

OKTATÁSI SZOFTVER BÁRMELY TANTEREMHEZ, 
TECHNOLÓGIÁHOZ ÉS TANÍTÁSI STÍLUSHOZ.
 
Az új MimioStudio™ 12 classroom szoftver, nagyobb 
flexibilitást biztosít a tanároknak, ösztönözve vele az oktatást. 
A szoftver magában foglalja a hatékony kollaborációs 
funkciót, amely lehetővi teszi a diákok interaktív csoportos 
munkáját az új MimioPad™ vezeték nélküli irható táblával  
vagy a MimioMobile™ alkalmazással futó mobil eszközökkel*.

• 5 év szoftverkövetés
• bármilyen típusú táblával használható
• könnyű kezelhetőség
• 3 szoftver egyben

MimioMobile
mobil eszköz szoftver - feleltető rendszer

EGYÜTTMŰKÖDÉS. ÉRTÉKELÉS. EGYSZERŰEN.

Az új MimioMobile™ alkalmazással a legtöbbet hozhatja  
ki meglévő mobil eszközeiből* a kollaborációs tanulás  
és az ellenőrzések során. Az iskoláknak és a diákoknak  
nagy előnyére válik a kollaborációs oktatás, amely 
diákközpontú környezetben ösztönzi a hallgatói  
részvételt és az ötletmegosztást. 
Segítségével különféle mobileszközök* hangolhatóak 
össze, beleértve a MimioPad™ vezeték nélküli írható táblát, 
a MimioVote™ feleltető rendszert és az interaktív tábla 
eszközöket a Mimiotól és más gyártóktól.
A MimioMobile alkalmazás egyszerűen kapcsolódik a tanár 
MimioStudio szoftveréhez. Csak olvassa le a táblán megjelenő 
QR kódot, és az eszköz magától csatlakozik. Elég egyszer 
megvásárolnia az alkalmazást, ezután letöltheti a tanterem 
összes diákjának mobil eszközére. A diákok ezután a mobil 
eszközeiket* feleltető rendszerként használhatják.

Chimpa
mobil eszköz menedzsment alkalmazás

A Chimpa egy olyan menedzsment/vezérlő alkalmazás, amely 
kompatibilis az Android és az iOS alkalmazásokkal egyaránt. 
Olyan integrált megoldás, amelyet a mobil eszközökön 
alapuló tanulási tevékenységek kezelésére fejlesztettek ki. 
Tartalmaz egy MDM (Mobile Devices Management) rendszert, 
amely lehetővé teszi a mobil eszközök együttes kezelését. 
A Chimpa segítségével a mobil eszközök központilag 
szinkronizálhatók, napra készen tarthatóak, felügyelhetőek.

WordWall3 
szoftvercsomag
felhő alapú és asztali telepítésű 
nemzetközi online/offline tananyag 
adatbázis keretszoftver

Az érintőképernyőn megjelenő tartalmat szabadon 
megoszthatják a hallgatók eszközein, legyen szó 
notebookról, asztali számítógépről, tabletről 
avagy okos telefonról, a felhő alapú megoldásnak 
köszönhetően pedig telepítés nélkül csatlakozhatnak  
a kliens eszközök, így bármely platformon 
használható.

Tulajdonságok: Örökös liszensz, min. 5 év 
frissítéssel, 33 féle feladatsor/sablon 
animációkkal, nemzetközi tananyag 
adatbázis: magyar + 20 nyelv , asztali 
alkalmazás elérhető, integrált internetes 
képkereső, IP alapú mérési rendszer, felhő 
alapú mérési rendszer, mérési adatok 
exportálásának lehetősége, Okos eszköz 
/ tablet kliens kompatibilitás, Teljes, 
telepítés nélküli felhő alapú elérés a 
csomagban, tartozék fehértábla szoftver. 

Quizdom Oktopus
Interaktív táblaszoftver

könnyű használat, többérintéses vezérlés, tartalom 
megosztás és együttműködő mód, kész oktatási anyagok, 
játékok, 1 tanári + 5 tartalommegosztási örökös liszensz
További Oktopus szoftver csomag ajánlatainkat keresse 
weboldalunkon! 

ÚJDONSÁG! 
* Az akció visszavonásig érvényes.

A tanulók laptopjaikkal vagy mobil eszközeikkel aktívan részt 
vehetnek az órai munkában, megoszthatják feladataikat, megoldásaikat, 
feleltető rendszerként válaszolhatnak a tanár által feltett kérdésekre. 
Interaktív tartalmakat oszthat meg a tanár a diákok részére közvetlenül 
eszközeikre. A tanulói eszközök a szoftverek segítségével központilag 
felügyelhetők, menedzselhetők.

SZOFTVEREK

            Hatékony interaktív jelenlét a tanulási folyamatban  
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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 hozzáférhetnek 
a rendszerhez, lehetővé téve az otthoni feladatmegoldást, felkészülést.

A SmartClass+ segíti a tanárokat, hogy a tanulók figyelme a feladatra összpontosuljon 
és a tanfelügyeletnek köszönhetően megakadályozza, hogy a tanulók a számítógépeket 
és tableteket feladatmegoldás közben ne oktatási célra használják, pl. üzenetet 
küldjenek, vagy a weben szörfözzenek. A használók visszajelzései alapján a SmartClass+ 
rendszerben történő feladatmegoldás motiváltabbá teszi a tanulókat, akik jól ismerik 
a modern technológiákat.

A SmartClass+ a tanulók számára elérhető bármilyen 
eszközön (akár saját készülékeikkel is használhatják), 
legyen szó akár csoportmunkáról, vagy önálló 
tanulásról.

 ■
 ■
 ■
 ■

Windows® / Mac® számítógép
Tabletek (iPad®, Android®)
Okostelefonok (iPhone®, Android ®)
Chromebook®, stb.

A tanárok saját könyvtárat építhetnek fel a tanulói 
tevékenységekhez a rendszerbe integrált hatékony 
gyakorlatminták segítségével.

 ■
 ■
 ■
 ■

A távoli hozzáférés lehetővé teszi, hogy a tanulók 24 
órás hozzáféréssel rendelkezzenek az önálló 
tanuláshoz szükséges feladatokhoz és a tanárok 
képesek kezelni a tevékenységépítés minden 
aspektusát,  a feladatok értékelését és osztályzását. A 
tanárok bármikor, bárhonnan képesek a következőkre:

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Multimédiás anyagok importálása/létrehozása
Osztályok névsorának importálása/módosítása
Új tevékenységek létrehozása
Tanulói munka értékelése és osztályzása
Visszajelzés adása a tanuló felé

Minden Nyelven

Digitális Nyelvi Laborok

Annak érdekében, hogy minden tanár magabiztosan 
használhassa a SmartClass+ alkalmazását,  az 
egyszerűség és könnyű kezelés jellemzi  a felhasználói 
felületünket.

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Egyszerű nyelvezet
Rendezett kezelőfelület 
Lépésről-lépésre útmutatók 
Egyszerű gyakorlati sablonok 
Automatizált fájl átvitel

Minden Tanárnak

A SmartClass+ bármilyen szinten, tanulók minden 
korosztályában használható, mivel a tanárok testre 
szabhatják a tanulási tevékenységeket a tanulók 
képességeinek megfelelően.

 ■
 ■
 ■
 ■

Általános iskolák 
Középiskolák
Főiskolák
Egyetemek

Minden Iskolának

Távoli hozzáféréssel a SmartClass+ önálló tanulási 
tevékenységei elérhetővé vállnak az interneten 
keresztül a SmartClass+ HomeWork modullal, vagy 
akár egy biztonságos felhő-alapú kiszolgálóval. A 
felhasználók (tanulók és tanárok) dolgozhatnak:

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Osztályteremben
Előadóban 
Könyvtárban
Otthon
Akár egy kávézóban is

Átlátható minden nyelvre
Angol, spanyol, francia, német stb.
Webcam-támogatás a jelnyelvekhez
Szabványos tesztek támogatása

Minden Időszakban

Minden Eszközön Minden Helyen

Minden 
eszközön

Minden 
időszakban

Minden 
nyelvtanárnak 
és tanulónak

Minden 
helyen

Miért pont
a SmartClass+-t 

válassza?

A digitális oktatási rendszer több részből áll és több 
lehetőséget is kínál, amely minden igényt kielégíthet 
a rendelkezésre álló lehetőségeknek megfelelően.
SmartClass+ Live a valós idejű nyelvi labor funkciókat 
biztosítja, a SmartClass+ HUB egy interaktív feladatokat 
és számonkéréseket biztosító keretrendszer, melyben 
sablonok és mesterséges intelligencia segíti a tanár 
munkáját és és akár felhő alapú megoldással távoli 
elérést is biztosít a felhasználók számára.
A LET'S Talk English egy komplett, kész interaktív 
tartalom, tanári segédanyag a teljes angol nyelvok- 
tatáshoz. A SmartClass+ működését akár meglévő 

eszközpark is biztosíthatja, de cégünk vállalja komplett 
laborok beszerelését a számítógépektől a hálózati 
szerelésen keresztül az interaktív megoldásokig. 

A SmartClass+ megoldások a modern, digitális oktatást 
segítik elő, biztosítva a csoportbontásos, differenciált 
tanítást is a hagyományos, frontális oktatás mellett. 
Az ehhez ajánlott bútorzatot és tanterem kialakítási 
koncepcióinkat a 23. oldalon találja.
Mobil eszköz (laptop/tablet) használata esetén ajánljuk 
kiegészítőinket, tároló és töltő szekrényeinket, tablet
szinkronizáló megoldásainkat!

Digitális Nyelvi Laborok

Önálló tanulási Tevékenységek
Önálló tanulási feladatok adhatóak tantermi munkákhoz és házifeladathoz

KIEJTÉS
Az új SmartClass+ TALK kiejtési gyakorlatok beszédfelismerési 

technológiát használva azonnali, automatikus kiértékelést 
biztosít a tanuló számára.  Ez azt eredményezi, hogy a tanulók 
gyorsabban fejleszthetik beszédkészségüket és a tanároknak 

nem szükséges ellenőrizni a tanulók felvételeit. 

KVÍZ
A tanárok létrehozhatnak igaz/hamis, többválaszos, kiegészítős 
feladványokat - amiket a SSmmaarrttCCllaassss++ szoftver automatikusan 
kiértékel. A feladványok lehetnek időkorlátosak, vagy korlátlanok.
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Világszerte már 89 országban hasznalják a SmartClass+ rendszer 
megoldásait. A SmartClass+ gyártója a kanadai Robotel Inc. egy több mint 
35 éves tapasztalattal rendelkező nemzetközi vállalat, melynek kizárólagos 
Magyarországi partnere az Alex Fémbútor Kft.
A SmartClass+ digitális platform sok tanár és hallgató számára biztosítja 
a modern és hatékony nyelvoktatást szerte a világon. Több mint 10 000 
telepítéssel ezen 89 országban az egyik legmeghatározóbb szereplője 
az iskolai nyelvoktatásnak. A SmartClass+ rendszert minden „szintű” 
iskolában, általanos iskolákban, középiskolákban, főiskolákban 
és egyetemeken egyaránt használják.

SMARTCLASS+
digitális nyelvi labor
és oktatási keretrendszer

                            A modern és hatékony 
nyelvoktatásért 

Hogyan működik
a digitális nyelvi 

labor?



32 33

Smart nyelvi labor csomagjaink a digitális környezet 
megteremtését segítik elő az idegen nyelvi oktatásban. 
Interaktív kiegészítőkkel a labor tovább fejleszthető, olyan 
környezetet teremtve ahol az oktatás és a tanulás 
is élmény egyszerre.
A csomag tartalmaz mindent ami az azonnali 
használathoz szükséges. Tanári laptop a labor 
vezérléséhez, nagy sebességű WI-FI router a hálózat 
kialakítására, felhasználó számnak megfelelő 10" tanulói 

tablet, tanulói és tanári mikrofonos fejhallgató, valamint 
SmartClass LIVE nyelvi labor szoftver modul. Új nyelvi 
labor ajánlatunk, nem csak kiváltja a régi Grammatic 
labor megoldásait, de túl is szárnyalja, ezáltal teremtve 
modern környezetet az idegen nyelvi tanuláshoz.  
Az egész napos oktatás bútoraival pedig igazán sokoldalú, 
akár csoportbontásos, differenciált oktatás is könnyedén 
megvalósítható! A labor további modulokkal bővíthető!
Telepítve, beüzemelve szállítjuk!

SmartClass+ tanári liszensz: ingyenes
SmartClass + LIVE nyelvi labor 
és HUB tananyag szerkesztő és 
számonkérést biztosító platform 

2 MODUL ESETÉN 
KEDVEZMÉNNYELRENDELHETŐ

SmartClass+ szoftverkövetés és felhő 
alapú megoldás: 1 év ingyenes szoftver- 
követést biztosítunk, további szoftver- 
követéssel és felhő alapú megoldással 
kapcsolatosan keresse kollégánkat!

HP 250 G8  
tanári laptop

15.6" FHD AG, CORE I3-1005G1 1.2GHZ, 
8GB, 256GB SSD, FEKETE

Trust GTX 
mikrofonos fejhallgató

TANÁRI ÉS TANULÓI ESZKÖZÖK

VÁLLALJUK KOMPLETT SMARTCLASS+  
DIGITÁLIS NYELVI LABORJÁNAK KIALAKÍTÁSÁT! 
Vezetékes és vezeték nélküli hálózat kiépítése, 
eszközök beszerzése, komplett rendszer össze- 
állítása, oktatása. Kérje egyedi árajánlatunkat!

További tanári és tanulói eszközökre  egyedi igényeinek megfelelően kérje ajánlatunkat!

ASUS ROUTER
802.11a/b/g/n/ac, Dual-Band, 4x antenna, 
DLNA, 1x USB 2.0, 1x GWAN, 4x GLAN, VPN, FTP

HP 250 G8 TANÁRI LAPTOP
15.6" FHD AG, CORE I3-1005G1 1.2GHZ, 
8GB, 256GB SSD, FEKETE 

Trust GTX MIKROFONOS FEJHALLGATÓ
A puha, nagyméretű fülpárnák, bőr állítható 
fejpánt, légáteresztő, nedvszűrő fülpárnák, 
állítható mikrofon, zajszűrös,  jack csatlakozó.

LENOVO TAB M10 HD TABLET
10.1" HD kijelző (1280 x 800 pixel) 4GB, 
64GB, Wifi ac

SMARTCLASS NYELVI LABOR MODUL
Dijnyertes nyelvi laboratorium nyelvtanarok
szamara! Nyelvi labor több modullal, széles 
lehetőségekkel, sok funkcióval. Az osztalytermi 
„valós” idejű oktatástől, az onallo feladatmegol-
dáson át, az otthoni digitális oktatásig.

NYELVI LABOR ESZKÖZÖK

SmartClass+ HUB
 
Digitális távoktatási platform, amelyet kife- 
jezetten a nyelvtanárok számára fejlesztet- 
tek ki. A nyelvtanárok személyre szabott 
interaktív tevékenységeket hozhatnak 
létre. Hozzárendelhetik a diákokhoz és 
besorolhatják őket. A tanárok egyedülálló, 
innovativ és hatékony tanulási élményt 
nyújtanak a hallgatóknak bármilyen esz- 
közzel és opcionálisan felhő megoldással 
bárhol és bármikor.
Fő funkciók:
• 20 sablon az interaktív tevékenységek 
sorozatának megtervezéséhez.
• Hallgatók munkájának értékelése.
• Automatikus osztályozás, aktív nyelvi 
készség gyakorlás.
• Mesterséges intelligencia által támogatott 
interaktív hallgatási, beszéd- és kiejtési 
tevékenységek.

SmartClass + HUB tananyag 
szerkesztő/számonkérő szoftver

Let's Talk! English
 
Angol nyelvtanulás elősegítéséhez, hasz- 
nálatra kész tananyagok és órák. Több 
mint 2500 kulcsrakész, interaktiv tevé- 
kenység, például olvasás, írás, beszéd, 
hallgatás. A tanárok egyszerűsíthetik 
tanfolyamuk előkészítését különféle 
használatra kész órákkal és interaktív 
gyakorlatokkal, amelyek elősegítik a hall- 
gatók tanulását. A kész tananyagok az 
angol CEFR A1, A2, B1 és B2 szintű jártas- 
sági szintjén alapulnak.

SmartClass+LET'S TALK ENGLISH 
angol oktatási anyag tartalom 
(HUB mudul szükséges)
Kérje ajánlatunkat!

SmartClass+ LIVE
 
Díjnyertes nyelvi laboratórium nyelvtaná- 
rok számára. A hallgatók beszéd lehető-
sége tízszeresére növekszik. A tanárok  
az osztálytermi és az önálló tevékenység 
rugalmas keverékét alkalmazhatják, 
figyelemmel kísérhetik az összes diák 
tevékenységét, szükség esetén segítséget 
nyújthatnak egyes hallgatóknak. Lehetővé 
teszi, hogy a nyelvtanárok valós időben 
tevékenységeket rendeljenek a diákokhoz, 
előmozdítva az együttműködő csoportos 
tanulást.
Fő funkciók:
• csoportos tevékenység, amely hatéko- 
nyan növeli a hallgatók beszédképességét. 
• Digitális tartalmak megosztása.
 

SmartClass + LIVE valós idejű 
nyelvi labor szoftver

LENOVO TAB M10 HD 
Android 10 tablet

10.1" HD kijelző (1280 x 800 pixel) 

4 GB, 64GB, Wifi ac

SMART NYELVI LABOR CSOMAGOK
ÁLLÍTSA ÖSSZE AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐ NYELVI LABORT!
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D
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A B
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Számítógép- 
és speciális 
asztalok

Nóra 1 személyes számítógépasztal

Nóra 2 személyes számítógépasztal

Típusszám Típus Nettó ár Bruttó ár

NSZA-1 laminált asztallappal, táskaakasztóval, kábelátvezető nyílással, kábeltartó fülekkel 22 700 Ft 28 829 Ft

KLT opcionálisan rendelhető klaviatúratartó 3 600 Ft 4 752 Ft

Típusszám Típus Nettó ár Bruttó ár

NSZA-2 laminált asztallappal, táskaakasztóval, kábelátvezető nyílással, kábeltartó fülekkel 31 100 Ft 39 497 Ft

KLT opcionálisan rendelhető klaviatúratartó 3 600 Ft 4 752 Ft

A: 80 cm 

A: 140 cm 

B: 68 cm 

B: 68 cm 

C: 75 cm 

C: 75 cm 

D: 66 cm 

D: 126 cm 

Nóra speciális tanulóasztal A: 130 cm B: 50 cm C: K.CS. D: 106 cm 

Típusszám Típus Nettó ár Bruttó ár

NSALK-1 egy oldalon dönthető, sarkos laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárás 29 000 Ft 36 830 Ft

NSALK-2 két oldalon dönthető, sarkos laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárás 36 000 Ft 45 720 Ft

Atlasz speciális tanulóasztal A: 130 cm B: 50 cm C: K.CS. D: 115 cm 

Típusszám Típus Nettó ár Bruttó ár

ATSALK-1 egy oldalon dönthető, sarkos laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárás 29 000 Ft 36 830 Ft

ATSALK-2 két oldalon dönthető, sarkos laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárás 36 000 Ft 45 720 Ft

Atlasz  1 személyes számítógépasztal

Atlasz  2 személyes számítógépasztal

Típusszám Típus Nettó ár Bruttó ár

ATSZA-1 laminált asztallappal, táskaakasztóval, kábelátvezető nyílással, kábeltartó fülekkel 27 800 Ft 35 306 Ft

KLT opcionálisan rendelhető klaviatúratartó 3 600 Ft 4 752 Ft

Típusszám Típus Nettó ár Bruttó ár

ATSZA-2 laminált asztallappal, táskaakasztóval, kábelátvezető nyílással, kábeltartó fülekkel 35 400 Ft 44 958 Ft

KLT opcionálisan rendelhető klaviatúratartó 3 600 Ft 4 752 Ft

A: 80 cm 

A: 140 cm 

B: 68 cm 

B: 68 cm 

C: 75 cm 

C: 75 cm 

D: 66 cm 

D: 126 cm 

ATSZA-1
Atlasz 
1 személyes 
számítógépasztal

NSZA-1
Nóra 
1 személyes 
számítógép asztal
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A számítógépes oktatást igénylő tanulóterek kialakításához számítógép 

asztalokat ajánlunk. Az asztalok az alapfelszereltségen felül kábel- 

elvezetőkkel, klaviatúra vagy gépház tartó polccal rendelkeznek, így 

biztonságos és optimális használatot biztosítanak. Speciális asztalaink 

elsősorban a mozgáskorlátozott tanulóknak készülnek. A dönthető  

asztallapok megkönnyítik az akadálymentes mozgást és az írófelület 

testhelyzetnek megfelelő beállítását.

AKTUÁLIS ÁRAINKÉRT LÁTOGASSON EL AZ ALEXBUTOR.HU/ISKOLABUTOR WEBOLDALUNKRA!
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2

1

FLEX szekrény / FSZ-32 3

FLEX szekrény / FSZ-38  2

FLEX szekrény / FSZ-16 1

A FLEX szekrényeink moduláris egységekből épülnek fel, 

termékeinkkel megtervezheti az osztálytermek, csoportszobák 

praktikus tárolási rendszerét. Rendszerezett, jól átlátható irat 

és eszköztárolás. Egyes típusok rendelhetőek görgős kivitelben, 

mellyel pillanatok alatt átrendezhetik a tereket. 

 

A szekrény korpuszok esetében szabadon választhatnak  

a laminált bútorlap színek közül. A műanyag fiókok esetében  

7 db szín áll rendelkezésre. A szekrények színösszeállítása 

standard esetben a képeken látható kivitel.

 

A GRATNELL’S FIÓKOK MÉRETEI:

• F1 Gratnell’s fiók I  Mé: 42,7 cm *Szé: 31,2 cm * Mag: 7,5 cm

• F25 Gratnell’s fiók I Mé: 42,7 cm *Szé: 31,2 cm * Mag: 22,5 cm

36 37

Rendszerezett, 
praktikus 

és jól átlátható 
tárolás

3

GRATNELLS FIÓKKAL
FLEX SZEKRÉNYEK
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FLEX SZEKRÉNY 11.
állítható polc, 9 db F2 műanyag 
fiókkal, 2 ajtós,
103,8x190x47,5 cm
Termék kód: FSZ-11

FLEX SZEKRÉNY 14.
állítható polc, 15 db F2 műanyag 
fiókkal, nyitott,
103,8x190x45 cm
Termék kód: FSZ-14

FLEX SZEKRÉNY 12.
állítható polc, 9 db F2 műanyag 
fiókkal, nyitott, 
103,8x190x45 cm
Termék kód: FSZ-12

FLEX SZEKRÉNY 13.
állítható polc, 15 db F2 műanyag 
fiókkal, 2 ajtós,
103,8x190x47,5 cm
Termék kód: FSZ-13

FLEX SZEKRÉNY 22.
állítható polc, 18 db F1  
műanyag fiókkal, nyitott, 
69,8x190x45cm
Termék kód: FSZ-22

FLEX SZEKRÉNY 23.
állítható polc, 14 db F1  
műanyag fiókkal, 2 ajtós, 
69,8x190x47,5cm
Termék kód: FSZ-23

FLEX SZEKRÉNY 24.
állítható polc, 14 db F1  
műanyag fiókkal, nyitott, 
69,8x190x45cm
Termék kód: FSZ-24

FLEX SZEKRÉNY 21.
állítható polc, 18 db F1  
műanyag fiókkal, 2 ajtós, 
69,8x190x47,5 cm
Termék kód: FSZ-21

FLEX SZEKRÉNY 27.
6 db F2 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas,
69,8x56,7x45cm Termék kód: FSZ-27

FLEX SZEKRÉNY 28.
6 db F2 műanyag fiókkal, nyitott,  
4 db fékezhető görgővel, 
69,8x56,7x45cm Termék kód: FSZ-28

FLEX SZEKRÉNY 33.
12 db F1 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas,
69,8x56,7x45cm Termék kód: FSZ-33

FLEX SZEKRÉNY 34.
12 db F1 műanyag fiókkal, nyitott,  
4 db fékezhető görgővel,
69,8x66,7x45cm Termék kód: FSZ-34

FLEX SZEKRÉNY 31.
12 db F2 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas, 
137,8x56,7x45cm Termék kód: FSZ-31

FLEX SZEKRÉNY 32.
12 db F2 műanyag fiókkal, nyitott,  
4 db fékezhető görgővel,
137,8x56,7x45cm Termék kód: FSZ-32

FLEX SZEKRÉNY 37.
24 db F1 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas,
137,8x66,7x45cm Termék kód: FSZ-37

FLEX SZEKRÉNY 38.
24 db F1 műanyag fiókkal, nyitott,  
4 db fékezhető görgővel, 
137,8x66,7x45cm Termék kód: FSZ-38

FLEX SZEKRÉNY 29.
9 db F2 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas,  
103,8x56,7x45cm Termék kód: FSZ-29

FLEX SZEKRÉNY 30.
9 db F2 műanyag fiókkal, nyitott,  
4 db fékezhető görgővel,  
103,8x56,7x45cm Termék kód: FSZ-30

FLEX SZEKRÉNY 35.
18 db F1 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas, 
103,8x66,7x45cm Termék kód: FSZ-35

FLEX SZEKRÉNY 36.
18 db F1 műanyag fiókkal, nyitott,  
4 db fékezhető görgővel, 
103,8x66,7x45cm Termék kód: FSZ-36

FLEX SZEKRÉNY 18.
állítható polc, 27 db F1 műanyag 
fiókkal, nyitott, 
103,8x190x45 cm
Termék kód: FSZ-18

FLEX SZEKRÉNY 16.
állítható polc, 14 db F2 műanyag 
fiókkal, nyitott, 
103,8x190x45 cm
Termék kód: FSZ-16

FLEX SZEKRÉNY 15.
állítható polc, 14 db F2 műanyag 
fiókkal, 2 ajtós, 
103,8x190x47,5 cm
Termék kód: FSZ-15

FLEX SZEKRÉNY 17.
állítható polc, 27 db F1 műanyag 
fiókkal, 2 ajtós, 
103,8x190x47,5 cm
Termék kód: FSZ-17

FLEX SZEKRÉNY 25.
18 db F1 és 12 db F2 műanyag 
fiókkal, nyitott, fém lábas,
103,8x134,7x45 cm
Termék kód: FSZ-25

FLEX SZEKRÉNY 26.
fix polcos,  14 db F2 műanyag 
fiókkal, nyitott, fém lábas,
103,8x134,7x45 cm
Termék kód: FSZ-26

FLEX SZEKRÉNY 19.
állítható polc, 14 db F2  
műanyag fiókkal, 2 ajtós, 
69,8x190x47,5 cm
Termék kód: FSZ-19

FLEX SZEKRÉNY 20.
állítható polc, 14 db F2  
műanyag fiókkal, nyitott, 
69,8x190x45 cm
Termék kód: FSZ-20

FÉKEZHETŐ GÖRGŐ
ø55 MM

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ
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F2

F25

F1

P2935C
Royal kék

Világos szürkeP485C
Láng piros

P109C
Sárga

Átlátszó P166C
Trópusinarancs

Lime

FSZ-01 
18 mm vastag laminált 
bútorlap korpusz, teli 
hátfal, 4 db görgő, 8 db 
„F25” típusú Gratnell’s fiók
140x120x45 cm
 

FSZ-02 
18 mm vastag laminált 
bútorlap korpusz, teli 
hátfal, 4 db görgő, 8 db „F1” 
típusú Gratnell’s fiók
140x120x45 cm
 

FSZ-03 
18 mm vastag laminált 
bútorlap korpusz, teli 
hátfal, 4 db görgő, 8 db „F1” 
típusú Gratnell’s fiók
140x120x45 cm
 

FSZ-04 
18 mm vastag laminált 
bútorlap korpusz, teli 
hátfal, 4 db görgő, rekeszek 
száma: 10 db
54x120x45 cm
 

FSZ-10 
18 mm vastag 
laminált bútorlap 
korpusz, teli hátfal, 
4 db görgő, 
3 db ajtó
105x120x45 cm
 

FSZ-09 
18 mm vastag laminált 
bútorlap korpusz, 
teli hátfal, 4 db görgő, 
6 db „F1” típusú 
Gratnell’s fiók, 1 db ajtó
105x120x45 cm
 

FSZ-05
18 mm vastag laminált 
bútorlap korpusz, teli  
hátfal, 4 db görgő,  
rekeszek száma: 20 db 
105x120x45 cm
 

FSZ-06 
18 mm vastag laminált 
bútorlap korpusz, 
teli hátfal, 4 db görgő, 
4 db „F25” típusú 
Gratnell’s fiók
105x120x45 cm
 

FSZ-08 
18 mm vastag laminált 
bútorlap korpusz, 
teli hátfal, 4 db görgő, 
4 db „F1” típusú 
Gratnell’s fiók, 1 db ajtó
105x120x45 cm
 

FSZ-07 
18 mm vastag laminált 
bútorlap korpusz, 
teli hátfal, 4 db görgő, 
4 db „F25” típusú 
Gratnell’s fiók, 1 db ajtó
105x120x45 cm
 

 F1: 312x75x427 mm     F2: 312x150x427 mm     F25: 312x225x430 mm    GRATNELLS FIÓK MÉRETEK
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SZEKRÉNYEK

3

2

1

Klasszikus fiókos szekrény 2. / SZ-022 

Klasszikus 2 ajtós szekrény / SZ-001  

Klasszikus üvegajtós szekrény 2. / SZ-009 3

2

1

Akár a tantermekben, akár az irodákban használható, több 

funkciós szekrények. Korpusz és ajtók 18 mm-es laminált 

bútorlapból készülnek ABS élzárással. Fix magasságú 

polccokkal, hátfal 4 mm vastag fehér HDF lap. Fogantyúval 

és zárral szerelve.

Specialitásaink 
a különböző tárolási 
funkciókra gyártott 

szekrények.

42 43

KLASSZIKUS
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SZ-013
KLASSZIKUS 
POLCOS SZEKRÉNY 2.
2-2 db középen osztott polccal, 
biztonsági zárral, 90x120x43 cm
 

SZ-026
KLASSZIKUS 
FIÓKOS SZEKRÉNY 
3 db fiókkal, 1 db zárható 
ajtóval, belül 2 polccal
90x120x43 cm
 

SZ-022
KLASSZIKUS 
FIÓKOS SZEKRÉNY 2. 
4 fiókkal, felül nyitott,  
1 db polccal
100x180x52 cm
 

SZ-012
KLASSZIKUS  
POLCOS SZEKRÉNY 
2 db polccal, biztonsági 
zárral, 45x120x43 cm
 

SZ-025
KLASSZIKUS 
FIÓKOS SZEKRÉNY 
3 db fiókkal 
szerelve
45x120x43 cm
 

SZ-021
KLASSZIKUS 
FIÓKOS SZEKRÉNY 
4 fiókkal, felül 2 db zárható 
ajtóval, belül 1db polccal
100x180x52 cm
 

SZ-001
KLASSZIKUS  
2 AJTÓS SZEKRÉNY  
középen osztott, mindkét részben 
4-4 db polccal, biztonsági zárral
100x180x52 cm

SZ-017
KLASSZIKUS KOLLÉGIUMI 
SZEKRÉNY 
ruhaakasztóval, és 4 db polccal, 
biztonsági zárral, 100x180x52 cm
 

KA-1
EGYOLDALAS 
KÖNYVÁLLVÁNY 
5 db polccal
80x215x24 cm
 

SZ-009
KLASSZIKUS 
ÜVEGAJTÓS SZEKRÉNY 2. 
felül 3 db üveges 2 polcos, alul 
3 db 1 polcos ajtós szekrény 
biztonsági zárral, 150x180x52 cm
 

SZ-016
KLASSZIKUS 
POLC 3. 
2 db középen osztott polccal
90x120x43 cm
 

SZ-024
KLASSZIKUS
POLCOS SZEKRÉNY 5. 
felül nyitott,  
alul 2 db zárható ajtóval
100x180x52 cm
 

SZ-004
KLASSZIKUS 
IRATSZEKRÉNY
2 db polccal, biztonsági 
zárral, középen osztott 
100x180x52 cm

SZ-008
KLASSZIKUS 
ÜVEGAJTÓS SZEKRÉNY 1. 
középen osztott, mindkét részben 
4-4 db polccal, biztonsági zárral
100x180x52 cm

SZ-002
KLASSZIKUS  
1 AJTÓS SZEKRÉNY
4 db polccal, 
biztonsági zárral
50x180x52 cm

KA-2
KÉTOLDALAS 
KÖNYVÁLLVÁNY 
5+5 db polccal
80x215x50 cm
 

SZ-010
KLASSZIKUS 
AKASZTÓS SZEKRÉNY 1. 
1 polcos, ruhaakasztóval, 
biztonsági zárral
50x180x52 cm

SZ-015
KLASSZIKUS 
POLC 2.
2 db polccal 
45x120x43 cm
 

SZ-023
KLASSZIKUS 
POLCOS SZEKRÉNY 4. 
felül 2 db zárható üvegajtóval,  
alul 2 db teli zárható ajtóval
100x180x52 cm
 

SZ-003
KLASSZIKUS 
KÖNYVESPOLC
4 db polccal
ellátva
100x180x24 cm

FA-5
FOLYÓIRATTARTÓ 
ÁLLVÁNY 
4 db polccal
80x180x32 cm
 

SZ-007
KLASSZIKUS 
POLCOS SZEKRÉNY 
középen osztott, mindkét 
részben 4-4 db polccal
100x180x50 cm

SZ-011
KLASSZIKUS 
AKASZTÓS SZEKRÉNY 2. 
1 polcos, ruhaakasztóval 
biztonsági zárral
100x180x52 cm



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 katalógusban és az árlistában szereplő termékek ár- és készletváltozásának jogát fenntartjuk!

A mindenkori Euró árfolyamnak megfelelő árváltoztatás jogát fenntartjuk!

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.

Az árlistában szereplő árak tájékoztató jellegűek! Kérje árajánlatunkat!

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

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK:

nettó 500.000 Ft alatti rendelés esetén nettó 15.000 Ft,

nettó 500.000 Ft vagy a feletti vásárlás esetén a vételár 3%-a.

TERÜLETI KÉPVISELŐINK:

› Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Nógrád megye: 

MUDRICZKI PÉTER: +36 (20) 549-1416 | mudriczki.peter@alexbutor.hu

› Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye: 

GYENES SZABOLCS: +36 (20) 573-1722 | gyenes.szabolcs@alexbutor.hu

› Budapest és Pest megye: 

SZEGEDI LÁSZLÓ: +36 (20) 314-2087 | budapest@alexbutor.hu

› Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér megye: 

nyugatmo@alexbutor.hu

› Zala, Tolna, Somogy, Baranya megye: 

deldunantul@alexbutor.hu

ISKOLABÚTOR ÜZLETÁGVEZETŐ:

BAUMGARTNER BERNADETT: 

+36 (20) 573-0608 | baumgartner.bernadett@alexbutor.hu

INFORMATIKAI ÜZLETÁGVEZETŐ:

BORS ATTILA: +36 (20) 263-1103 | bors.attila@alexbutor.hu

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

E-mail:  info@alexbutor.hu    Központi mobil: +36/20 341-3333    

Központi telefon: +36/23 341-356    Web: www.alexbutor.hu
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