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Az URBANIUM a klasszikus pergola újragondolása, 21. századi utcabútor, a „smart city” fej-

lesztési trendekhez illeszkedő okos pont. Különféle technológiák beépítésének köszönhetően 

túlmutat a pergola hagyományos értelmezésén, nem csak találkozópont, hanem a kapcsolat-

tartás eszköze is.  Kialakítása moduláris, a választható elemkészletből összeállítva, az adott 

helyszínre és kívánt funkcióra tervezhető.
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Moduláris szerkezet

URBANIUM
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ELRENDEZÉSI LEHETŐSÉGEK 
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esőtető

könyöklő

bistro szék

piknik asztal 

függőszék

forgószék

pad
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FA / WPC

FA / WPC

SZÍNEZETT FÉM

NÖVÉNYFALLAL
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minimalista formavilág
GONDOZÁSMENTES KIVITEL,
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nord
BÚTORCSALÁD



P-51W
NORD kültéri pad

2 személyes, támla nélkül
120x45x47 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

P-52W
NORD kültéri pad

1 személyes, támla nélkül
70x45x47 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

P-50W
NORD kültéri pad

3 személyes, támla nélkül
170x45x47 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

P-55W
NORD kültéri pad

1 személyes, támlás
70x80x55 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

P-56W
NORD kültéri pad

3 személyes, támlás
170x80x55 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

KA-5W
Nord asztal
4 személyes,
120x65x75 cm

P-54W
NORD kültéri pad

2 személyes, támlás
120x80x55 cm, 
Ülésmagasság: 45 cm
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Örömmel ajánljuk kültéri bútorcsaládunkat, melyet az elmúlt évtized során összegyűlt gyártói  
tapasztalataink és a vevői visszajelzések alapján fejlesztettünk, melynek eredményeképpen egy  
igazán modern és letisztult megjelenéssel rendelkező termékcsaládot sikerült megalkotnunk.  
Vázszerkezete 4 mm-es horganyzott acéllemezből készül, amely a kiemelkedő szilárdsági  
jellemzők mellett mégis egy könnyed, légies hangulatot kölcsönöz a padoknak. 
A NORD termékcsalád kizárólag gondozásmentes WPC-lécekkel rendelhető, ennek  
köszönhetően a bútorcsalád minden tagjára 60 hónap gyártói garanciát vállalunk.



Elegáns és jövőbe mutató egyszerű vonalvezetésű formák. MADRID termékcsaládunk padjai tökéletesen 
illeszkednek a települések közterületeinek, parkjainak változatos tereihez. A hegesztett vázszerkezet 
50x25mm-es síkovál acélcső elemekből készül, az alapanyag a hosszútávú korrózióvédelem érdeké-
ben horganyzott, a teljes vázszerkezetet kültéri porfesték bevonattal felületkezeljük. Az ülőfelület és 
háttámla készülhet kültéri lazúrral felületkezelt tölgyfa lécekkel vagy tömör szerkezetű WPC-lécekkel 
melyekkel a pad gondozásmentes lesz.

WPC
is rendelhető

KA-2  
kis asztal
1 személyes padhoz 
70x75x65 cm

KA-1  
közepes asztal
2 személyes padhoz 
120x75x65 cm

KA-12 
nagy asztal
3 személyes padhoz 
170x75x65 cm
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madrid
BÚTORCSALÁD



P-41 
MADRID pad

1 személyes, támla nélkül 
70x45x60 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

P-42 
MADRID pad

2 személyes, támla nélkül 
120x45x60 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

P-43 
MADRID pad

3 személyes, támla nélkül 
170x45x60 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

P-44 
MADRID pad

1 személyes, támlás 
70x77x70 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

P-45 
MADRID pad

2 személyes, támlás 
120x77x70 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

P-46 
MADRID pad

3 személyes, támlás 
170x77x70 cm 
Ülésmagasság: 45 cm
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KT-30 
MOTÍVUM / SZÍV  
kerékpártároló

KT-31 
MOTÍVUM / FA  
kerékpártároló

KT-14 
LONDON 
kerékpártároló

1 oldalas, 
2 személyes 
75x100x45 cm

KT-17 
LONDON 
kerékpártároló
2 oldalas, 
4 személyes 
75x100x85 cm

KT-3 
kerékpártároló

egyoldalas, 
3 férőhelyes 
100x42x52 cm

VÁLASZTHATÓ
VÁZ SZÍNEK

VÁLASZTHATÓ
VÁZ SZÍNEK
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kerékpártámaszok
és kiegészítők



FV-29 CUBE  
virágláda

élére állított faléc díszítéssel,
horganyzott betéttel,
400 literes, 80x80x80 cm

FV-30 CUBE  
virágláda

élére állított
faléc vagy WPC 
díszítéssel,
horganyzott 
betéttel,
800 literes
108x80x108 cm
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TV-23 STONE  
térelválasztó 
kisoszlop 

32x45x20 cm

SC-KO2 
SIMPLICITY  
korlát
100x70x6 cm



centrál
BÚTORCSALÁD

P-85 
rúdrácsos kültéri pad

3 személyes, támlás
170x80x55 cm, Ülésmag.: 45 cm

P-74W kültéri pad
2 személyes, támlás
120x80x55 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

P-75W kültéri pad
3 személyes, támlás
170x80x55 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

P-70W kültéri pad
1 személyes, támla nélküli
70x45x55 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

P-71W kültéri pad
2 személyes, támla nélküli
120x45x55 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

VÁZ SZÍNEK

Struktúr 
ezüst
RAL 9006

Struktúr 
antracit
RAL 7016

Struktúr 
bézs
RAL 1015

Struktúr 
sötétkék
RAL 5010

Struktúr 
sötétzöld
RAL 6005

Struktúr 
fekete
RAL 9004

Struktúr 
sárga
RAL 1021

Struktúr 
piros
RAL 3020

Struktúr 
zöld
RAL 6017

WPC SZÍNEK 

Misterious 
Black

Maple
-Leaf Red

Vibrant 
Yellow

Light 
Gray

Oak 
Brown
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P-82 rúdrácsos pad
3 személyes, támla nélkül
170x45x55 cm 
Ülésmagasság: 45 cm

SZT-23 
rúdrácsos hulladékgyűjtő

Ø 40x93 cm 

SZÍNESBEN IS!
RÚDR ÁC SOS BÚTOROK

3 AKÁR HÉT ALATT!
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Modern letisztult formák jellemzik, emellett a méretbeli 
kialakításának köszönhetően sokféle környezetbe beilleszthető. 
Gazdaságos kialakítás mellett teljes körű funkciót nyújt. 

35
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SZT-18 
Acéllemez csikktartó
falra, korlátra, oszlopra  
rögzíthető, zárható 1,5 literes

1.2 / 2 modulos  
10 kerékpár 

tárolására

1.3 / 3 modulos  
16 kerékpár 

tárolására

1.4 / 4 modulos  
20 kerékpár 

tárolására

2.2 - 2.4 

4000 2000

23
27

6000

8000

2000 2000

23
27

Opcionálisan rendelhető csikkgyűjtővel, amely könnyen 
üríthető, zárható. Opcionálisan rendelhető támaszkodó elemmel.

DOHÁNYZÓ FÜLKE
DF-01
+ SC-KT03 támaszkodó
+ SZT-18 csikkgyűjtő

FEDETT KERÉKPÁRTÁROLÓ
+ SC-KT02 kerékpártároló

FKT-01  BIM
 modellek
 TERVEZŐKNEK

VÁLASZTHATÓ MÉRETEK

Termékeinket 

többféle modul- 

választékkal 

kínáljuk. Az üveg-

felületükre egyedi 

logózás opcioná-

lisan rendelhető!
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Szélesség:1606 mm,  

Magasság: 2450 mm,   

Modul hosszúság (pillérek tengelye 

közötti távolság a hátfal felületnél): 1560 mm 

Pillér: 120x60 mm,  

Alsó összekötő elem: 60x120x3 mm,  

Felső gerenda: 60x120x3 mm,  

Lézervágott elem: 8x1632x332 mm,  

Tető lejtése: 10°

KÉRHETŐ MODULVÁLASZTÉK, befoglaló méretek, alap adatok

A pad külön rendelhető! 

Az üvegfelületükre egyedi logózás 

opcionálisan rendelhető!

FIRENZE 1.3 
4636 x 1606 x 2450 mm
hosszúság x szélesség x magasság

FIRENZE 1.4 
6156 x 1606 x 2450 mm
hosszúság x szélesség x magasság
Dupla szélességi méret: 2790 mm

FIRENZE 1.2  
3132 x 1606 x 2450 mm
hosszúság x szélesség x magasság

firenze
UTASVÁRÓK

TEHERHORDÓ VÁZSZERKEZET

A pillér elemek 120x60x3 mm-es 

acél zártszelvények, talplemezzel 

ellátva, melyek fogadják 

az egyedi lézervágott és 

kikönnyített 1606 mm kinyúlású 

konzolokat. A teljes szerkezet 

merevségét a keresztirányú 

lézervágott alkatrészek mellett 

a hossz irányú  120 x 60 x 3 mm-

es szelvények adják meg. Az így 

összeszerelt rácsszerkezet hivatott 

biztosítani a megfelelő keresztirányú 

merevséget.

Kínálatunk egyik legkedveltebb 

terméke, melynek tervezésénél 

számításba vettük a modern 
technológiák adta lehetősége-

ket,  ezáltal egy tartós, újszerű 

látványt keltő, mégis légies, 
kiváló szilárdsági mutatókkal bíró 

egységet alkottunk.

16064636

24
50
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ISKOLABÚTOR

HORECA BÚTOR UTCABÚTOR ÓVODABÚTOR

IRODABÚTOR INFORMATIKAÖLTÖZŐBÚTOR

PROJEKT TERMÉK: A jelölt termékek projektek 
kapcsán rendelhetők. Az ajánlatkérés részleteinek 
figyelembe vételével alakítjuk ki ajánlatunkat. 
(mennyiség, szállítási határidő)

ALEX FÉMBÚTOR KFT. • 2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23. • E-mail: info@alexbutor.hu • www.alexbutor.hu
Központi mobil: +36/20 341-3333 • Központi telefon: +36/23 341-356 • Fax: +36/23 565-088  

ÜZLETÁGVEZETŐ: SZEGEDI LÁSZLÓ • E-mail: szegedi.laszlo@alexbutor.hu • Mobil: +36 20 314-2087

MINIMUM X DB TERMÉK: A jelölés mutatja, hogy  
az adott bútorból minimálisan milyen mennyiség  
rendelése szükséges. A feltüntetett mennyiségnél  
kevesebb rendelése nem lehetséges.


