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A COMFORT és SUNLIGHT napozóágy a pihenés és relaxálás eszköze, amely mind a fürdés és zuhanyzás utáni vizes kör-

nyezetben, mind a tűző napon alkalmas eszközként szolgál a test kényeztetésére. Billenő szerkezete révén választhatunk 

ülő és fekvő testhelyzetek közül. Előre billentve a leülés-felállás könnyebb, míg a kartámasznál fogva hátrabillentve, fekvő 

helyzetben megemelkedik a láb. A támla lehajtásával a raktározás, tárolás is könnyebb.

Comfortnapozóágy

Szilárd talajra
Műkő, beton, csempe... 

ANTIBAKTERIÁLIS SZÖVETPOLIÉSZTER BEVONATÚ FESTÉS

ÉV VÁZGARANCIA

Barna váz
Beige textil
7407-5378

Barna váz
Homoksárga textil

7407-5017

Ezüst váz
Terrakotta textil

7407-5010

Ezüst váz
 Kék textil
7407-5009

Beige váz
Barna-beige textil

7301-5398

Antracit váz
Fehér-szürke textil

 7301-5397

!színben

Többféle
váz és szövet

rendelhető!( 26. oldalon )

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

karfa: 62 cm

fekvőfelület: 50 cm

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

karfa: 62 cm

fekvőfelület: 50 cm

MAGY
A

R
 G

YÁ
R

TÓ
, T

ÖBB MINT 1000 MINŐSÉGI SA
JÁT TER

M
ÉK

KEL

 á Alapáras szövetek Feláras szövetek â
Minimális rendelési mennyiség: 10 db
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A kör keresztmetszetű Comfort lábszerkezet inkább az épületen belüli kemény padozatokhoz illeszkedik, míg a síkovál 

keresztmetszetű Sunlight lábazat a karnak is kényelmesebb, valamint a lazább talajon is szilárdabb alátámasztást nyújt.

A fémváz strukturált bevonatos felülete kellemes tapintású. Az ülőfelület lég- és vízáteresztő, rugalmas és antibakteriális, 

teljesen tisztítható, mivel anyagában nem porózus. A szerkezeti anyagok az UV sugárzásnak is ellenállnak.

Sunlight

Lazább talajra
Fű, műfű, salak... 

napozóágy

100% LÉG- ÉS NEDVESSÉG-ÁTERESZTŐ ANYAGÚJRAHASZNOSÍTHATÓ

UV SUGÁRZÁS ELLENI FESTÉS

Antracit váz
Fehér-szürke textil

 7301-5397

Barna váz
Beige textil
7407-5378

Barna váz
Homoksárga textil

7407-5017

Ezüst váz
Terrakotta textil

7407-5010

Beige váz
Barna-beige textil

7301-5398

Ezüst váz
 Kék textil
7407-5009

!színben

Többféle
váz és szövet

rendelhető!( 26. oldalon )

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

karfa: 62 cm

fekvőfelület: 50 cm

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

karfa: 62 cm

fekvőfelület: 50 cm

 á Alapáras szövetek Feláras szövetek â
Minimális rendelési mennyiség: 10 db
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Emotion
napozószék

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

karfa: 62 cm

fekvőfelület: 50 cm

Klasszikus formaterv, fokozott kényelmi szintet biztosító faborítású karfával.

Robusztus masszív lábszerkezet, billenthető és lehajtható fekvőfelület.

    zártszelvény lábszerkezet

   faborítású karfa 3 féle lazúrozással

    a támla lehajtásával a raktározás, tárolás is könnyebb 

!színben

Többféle
váz és szövet

rendelhető!( 26. oldalon )

A KARFA FAANYAGA FENYŐ,
MELY 3 FÉLE LAZÚROZÁSSAL RENDELHETŐ!

Fa elemekre 1 év garancia!

Natúr Dió Cseresznye

MAGY
A

R
 G

YÁ
R

TÓ
, T

ÖBB MINT 1000 MINŐSÉGI SA
JÁT TER

M
ÉK

KEL
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Fixwavenapozóágy

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

karfa: 62 cm

fekvőfelület: 50 cm

Lágy ívelt formák, elegáns megjelenés, ergonómia felsőfokon.

Wellness fürdőben és strandokon egyaránt használható.

    erős acél vázszerkezet a hosszú élettartamért 

	    síkovál lábszerkezet

    rakásolható vázkialakítás a könnyebb tárolásért

„SZINFÓNIKUS KÖLTEMÉNY A HULLÁMOK HANGJÁRA”

!színben

Többféle
váz és szövet

rendelhető!( 26. oldalon )

RAKÁSOLHATÓ

ÉV VÁZGARANCIA

fekvő felület: 61 cm

87 cm

186 cm

50 cm
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napozóágy

55˚= 108 cm
35˚= 95 cm
15˚= 68 cm
  0˚= 56 cm

200 cm

38 cm

karfa: 62 cm

fekvőfelület: 56 cm

Robusztus, karakteres vázszerkezet, egyszerűségre törekvő,

elegáns forma egyedi karfával.

    zártszelvény lábszerkezet

	    faborítású karfa 3 féle lazúrozással

    több fokozatban állítható háttámla

!színben

Többféle
váz és szövet

rendelhető!( 26. oldalon )

Natúr Dió Cseresznye

A KARFA FAANYAGA FENYŐ,
MELY 3 FÉLE LAZÚROZÁSSAL RENDELHETŐ!

Fa elemekre 1 év garancia!
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Sinewavenapozóágy

55˚= 108 cm
35˚= 95 cm
15˚= 68 cm
  0˚= 56 cm

200 cm

38 cm

karfa: 56,5 cm

fekvőfelület: 50,5 cm

55˚= 108 cm
35˚= 95 cm
15˚= 68 cm
  0˚= 56 cm

200 cm

38 cm

karfa: 62 cm

fekvőfelület: 56 cm

Kifinomult stílus, légies megjelenés. Hullámokat idéző design.

 Kiegészítőként a Circle szerviz asztalt ajánljuk.

    síkovál lábszerkezet

    rakásolható vázkialakítás a könnyebb tárolásért

	    több fokozatban állítható háttámla

!színben

Többféle
váz és szövet

rendelhető!( 26. oldalon )

RAKÁSOLHATÓ

ÉV VÁZGARANCIA

MAGY
A

R
 G
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ÖBB MINT 1000 MINŐSÉGI SA
JÁT TER

M
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Cadillac1napozóágy

55˚= 108 cm
35˚= 100 cm
15˚= 93 cm
  0˚= 45 cm

196 cm

45 cm

69 cm

Vastag, 10 cm-es heterogén szivacs, műbőr borítású fekvőfelület biztosítja

az osztályon felüli kényelmet. 

    20 x 40 mm-es zártszelvény váz

    4 fokozatban állítható háttámla

    rakásolható vázkialakítás a könnyebb tárolásért

    tűzihorganyzott váz a rozsdásodás ellen

!színben

Többféle
váz és műbőr

rendelhető!( 26. oldalon )

RAKÁSOLHATÓ

CSEPPÁLLÓ MŰBŐR
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Cadillac1 Cadillac2napozóágy

1 2 3 4

55˚= 108 cm
35˚= 100 cm
15˚= 93 cm
  0˚= 45 cm

196 cm

45 cm

69 cm

55˚= 108 cm
35˚= 100 cm
15˚= 93 cm
  0˚= 45 cm

196 cm

45 cm

69 cm

Minimalista design kedvelőinek. A szivacsfelület több színben választható.

Direkt vizes felhasználásra fejlesztett műbőr.

    cseppálló műbőr borítás

    tagolt fej és lábrész biztosítja a szivacs hosszabb élettartamát

    tűzihorganyzott váz a rozsdásodás ellen

!színben

Többféle
váz és műbőr

rendelhető!( 26. oldalon )CSEPPÁLLÓ MŰBŐR

ÉV VÁZGARANCIA

MAGY
A

R
 G

YÁ
R

TÓ
, T

ÖBB MINT 1000 MINŐSÉGI SA
JÁT TER

M
ÉK

KEL
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Alfanapozóágy

Antracit váz Burro vázCoffee váz Forest vázTortora vázBianco váz

Állítható háttámla
A mechanika által 4 különböző szögben 
rögzíthető biztonságosan a háttáma.

Kerék:
Rejtett kerekek a mozgatáshoz
a hátsó két láb alatt.

55˚= 85 cm
35˚= 70 cm
15˚= 55 cm
  0˚= 38 cm

170 - 194,5 cm

30 cm

71 cm

Műanyag napozóágyaink kíváló minőségű 

anyagokból készülnek, így válnak időtálló, 

professzinonális termékekké. Megfelelnek a legújabb 

környezetvédelmi előírásoknak. Karfás kivitelben 

tovább fokozzák a komfort érzetet.

ANTIBAKTERIÁLIS SZÖVET

Trama
beige

Trama
beige

Trama
beige

Trama
beige

Trama
beige

Bianco Blue

Beige

Beige Beige Trama
antracite

Trama
bianco

Trama
bianco

Trama
caffé

Tartora Tartora

 VÁLASZTHATÓ VÁZ ÉS SZÖVET SZÍNEK
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Tropiconapozóágy

Antracit váz

Forest váz

Bianco váz

Tortora váz

Kerék:
Rejtett kerekek a mozgatáshoz
a hátsó két láb alatt.

Csúszásgátló talpak:
A csúszásgátló talpak megakadályozzák, a napozóágyak elmozdulását
a használatba vételük során. Könnyen cserélhetőek.

55˚= 91 cm
35˚= 73 cm
15˚= 62 cm
  0˚= 38 cm

170 - 194,5 cm

38 cm

69 cm

Rakásolható!

100%

LÉG- ÉS NEDVESSÉG-ÁTERESZTŐ ANYAG

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ

UV ÁLLÓ MŰANYAG
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napozóágyEden

Tortora vázBianco váz Foresta váz Antracit váz

Napellenző:
A háttámla mögé hajtható.
Többféle színben, 
opcionálisan rendelhető!

Kerék:

Rejtett kerekek a mozgatáshoz
a hátsó két láb alatt.

55˚= 85 cm
35˚= 70 cm
15˚= 55 cm
  0˚= 38 cm

170 - 194,5 cm 71 cm

30 cm

Magas minőségű, erős műanyag vázszerkezet,

mely kíváló eredményeket ért el a törésteszteken. 

    2 db rejtett kerék a könnyebb mozgatás érdekében

    cserélhető csúszásmentes, kopásgátló gumi talpak

    rakásolható vázkialakítás a könnyebb tárolásért

    VÁLASZTHATÓ VÁZ SZÍNEK   VÁLASZTHATÓ NAPELLENZŐ SZÍNEK

Bianco váz
Bianco, Blue, Tortora, Beige, Trama Binaco, 
Trama Beige szövettel rendelhető!

Coffee váz
Beige, Trama Binaco,Trama Caffé
szövettel rendelhető!

Antracit váz
Trama antracite, Trama beige
szövettel rendelhető!

Forest váz
Beige, Trama Beige
szövettel rendelhető!

Burro váz
Trama Beige
szövettel rendelhető!

Tortora váz
Trama Bianco
szövettel rendelhető!
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Omeganapozóágy

Csúszásgátló talpak:

A csúszásgátló talpak megakadályozzák, 
a napozóágyak elmozdulását a használatba vételük során.
Könnyen cserélhetőek.

55˚= 91 cm
35˚= 73 cm
15˚= 62 cm
  0˚= 38 cm

170 - 194,5 cm

38 cm

69 cm

Könnyen cserélhető huzat:

A patentos rögzítő keretnek köszönhetően
könnyen cserélhetők és tisztíthatók
a lélegző szintetikus szövetek. 

Antracit váz Burro vázCoffee váz Forest vázTortora vázBianco váz

Trama
beige

Trama
beige

Trama
beige

Trama
beige

Bianco Blue Beige Trama
antracite

Trama
bianco

Trama
caffé

Tartora Tartora

Trama
beige

Beige Trama
bianco
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Achille
napozóágy

65˚=
55˚=
35˚=
15˚=
  0˚=

155-195 cm

42 cm

80 cm

106 cm
78 cm
66 cm
57 cm
42 cm

Pihenjen egy tökéletes napozóágyon a teraszán és tegyen egy lépést a testi és lelki felüdülés felé. Különleges napozóágyaink 

praktikusan és sokoldalúan használhatóak a kertben, medence mellett vagy bármilyen pihenésre alkalmas helyen.

    UV álló,  a legnagyobb igénybevételekre tervezve

    5 fokozatban állítható háttámla

    rakásolható vázkialakítás a könnyebb tárolásért

    összecsukható, ezáltal kisebb helyen is elfér

    nagyméretű kerekek a könnyű mozgatáshoz

	    csúszásmentes talpak

kg KÖNNYŰ VÁZSZERKEZET 10 KG

UV ÁLLÓ MŰANYAG

Foresta vázBianco váz

    VÁLASZTHATÓ VÁZ SZÍNEK



15

Nettuno
napozóágy

65˚= 94 cm
55˚= 78 cm
35˚= 66 cm
15˚= 57 cm
  0˚= 45 cm

164,5 - 199 cm

38 cm

75 cm

Ajánljuk kertbe, teraszra vagy akár medencepartra.  Első osztályú termék,

  ezáltal szavatolt a maximális időjárás-állóságuk.

    praktikus hátsó tárolórekesszel felszerelt

    5 fokozatban állítható háttámla

    rakásolható vázkialakítás a könnyebb tárolásért

    összecsukható, ezáltal kisebb helyen is elfér

    nagyméretű kerekek a könnyű mozgatáshoz

	    csúszásmentes talpak

kg KÖNNYŰ VÁZSZERKEZET 14 KGKÖNNYŰ VÁZSZERKEZET 10 KG

UV ÁLLÓ MŰANYAG 100% ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ

Antracite vázForesta vázBianco váz

  VÁLASZTHATÓ VÁZ SZÍNEK
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Atlanticonapozóágy

70˚= 90 cm
57˚= 78 cm
25˚= 66 cm
  0˚= 45 cm

172-204 cm

35 cm

70 cm

Korunk modern és exkluzív napozóágyainak közkedvelt változata,

melyet sokoldalúsága és minőségi kivitelezése tesz lehetővé. 

    5 fokozatban állítható háttámla

    rakásolható vázkialakítás a könnyebb tárolásért

    kis méretű kerekek a könnyű mozgatáshoz

kg KÖNNYŰ VÁZSZERKEZET 14.5 KG

ANTIBAKTERIÁLIS
RATTAN HATÁSÚ HÁTTÁMLA

Coffee váz Tortora vázBianco vázAntracit váz

Celeste Bianco Blue

Rosa

MandarinoAntracite

Prato

Prato BiancoCeleste Celeste Celeste

Tortora

Tortora Tortora

 VÁLASZTHATÓ VÁZ ÉS SZÖVET SZÍNEK
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65˚= 100 cm
55˚= 78 cm
35˚= 66 cm
15˚= 57 cm
  0˚= 45 cm

192 cm

36 cm

73 cm

Aműanyag váznak köszönhetően karbantartást nem igényel,

  ezáltal válik örök darabbá.

    időjárásálló műgyantából készült polyrattan palást

    5 fokozatban állítható háttámla

    rakásolható vázkialakítás a könnyebb tárolásért

    rejtett kerekek és csúszásgátló gumi kg

KÖNNYŰ VÁZSZERKEZET 14.5 KG

KÖNNYŰ VÁZSZERKEZET 13.5 KG

napozóágyFiji

Brown vázDark Gray vázWhite váz

  VÁLASZTHATÓ VÁZ SZÍNEK
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Siestanapozóágy

Alumínium vázas, polyrattan fonatozású napozóágy,

állítható háttámlával. Szivacs felár ellenében

rendelhető bézs illetve piros színben.

    alumínium váz, króm lábvégekkel

    lapos műanyag szövéssel

    több fokozatban dönthető háttámla

    párna és kisasztal külön rendelhető

200 cm

40 cm

58 cm

UV ÁLLÓ MŰANYAG

kg KÖNNYŰ VÁZSZERKEZET 8 KG

  VÁLASZTHATÓ VÁZ SZÍNEK 

Fekete vázBurned váz

min. rendelés:
2 db
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Siesta
de Luxe

napozóágy

Alumínium vázas, polyrattan fonatozású napozóágy,

állítható háttámlával. Szivacs felár ellenében

rendelhető bézs illetve piros színben.

    alumínium váz, króm lábvégekkel

    lapos műanyag szövéssel

    több fokozatban dönthető háttámla

    párna és kisasztal külön rendelhető

200 cm

40 cm

63 cm

UV ÁLLÓ MŰANYAG

kg KÖNNYŰ VÁZSZERKEZET 8 KG

  VÁLASZTHATÓ VÁZ SZÍNEK 

Mokka vázBurned váz

min. rendelés:
2 db

6
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Sinsautnapozóágy

Minimál stílusú alumínium vázas napozóágy.

A fekvőfelület és háttámla textilből készül.

    nagyméretű kerekek a könnyű mozgatáshoz

    UV álló textil felületek

    Több fokozatban dönthető háttámla

    A támla teljesen vízszintbe is állítható

194 cm

30 cm

68 cm

70˚= 90 cm
58˚= 78 cm
45˚= 65 cm
37˚= 52 cm
15˚= 38 cm
  0˚= 30 cm

kg KÖNNYŰ VÁZSZERKEZET 8 KG

ANTIBAKTERIÁLIS SZÖVET BEVONATÚ
FEKVŐ FELÜLET ÉS HÁTTÁMLA

Fehér váz –
tört fehér szövet

  VÁLASZTHATÓ VÁZ SZÍN 
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Malindinapozóágy

Alumínium vázas, textil fekvőfelületű napozóágy,

mely az alapanyagnak köszönhetően,

könnyen mozgatható a fürdő területén.

    UV álló textil felület

    Több fokozatban dönthető háttámla

    A támla teljesen vízszintbe is állítható

    Műanyag, csúszásmentes talpak

207 cm

34 cm

59 cm

70˚= 105 cm
57˚= 85 cm
25˚= 68 cm
  0˚= 45 cm

kg KÖNNYŰ VÁZSZERKEZET 9 KG

ANTIBAKTERIÁLIS SZÖVET BEVONATÚ
FEKVŐ FELÜLET ÉS HÁTTÁMLA

Fehér váz – 
bézs szövet

Alumínium színű váz –
bézs szövet

  VÁLASZTHATÓ VÁZ SZÍNEK 

RAKÁSOLHATÓ
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BORA

COSTA

STEP

BORA BISTROT

COSTA BISTROT

ZIC
összecsukható

RIVA

ZAC CLASSIC
összecsukható

SPITZ

RIVA BISTROT

ZAC SPRING
összecsukható

117,5 72,5 72Ø60,5 76,5 Ø60,5 76,5

avana

white

celeste

antracite coffee red tortora

avana

white

celeste

antracite coffee red tortora

lime

white

purple

antracite

arancio

coffee

avana

red

celeste

tortora

lime

white

purple

antracite

arancio

coffee

avana

red

celeste

tortora

lime

white

purple

antracite

arancio

coffee

avana

red

celeste

tortora

purple

white

arancio

antracite grigo red lime

lime

white

purple

antracite

arancio

coffee

avana

red

celeste

tortora

lime

white

purple

antracite

arancio

coffee

avana

red

celeste

tortora

arancio

white antracite red lime purple

avana

white

white

celeste

antracite

grigo

coffee

lime

red

purple

tortora

arancio

55 58,5 86 46,5

55 58,5 86 46,5

54 49 83 46,5

54 49 83 46,5

55 58,5 86 46,5

51,5 45 84,5 48,5 51,5 45 84,5 48,5

54 49 83 46,5

Műanyag székek, asztalok
További termékeinket megtalálja honlapunkon a www.alexbutor.hu-n!

5

5

5

5

5 5
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ALASKA

AURORA

GLOBO

ERICA

PALMA

ARTICA

ARTICA WICKER

MAESTRALE

REGINA

DAMA

DUCA

90 90 75

antracite-
antracite

antracite-
antracite

white-
anodized

white-
anodized

white-
white

antracite-
anodized

antracite-
anodized

white-
tortora

coffee-
anodized

coffee-
anodized

antracite-
antracite

muschio-
anodized

muschio-
anodized

coffee-
coffee

arancio-
anodized

arancio-
anodized

tortora-
tortora

white-
white

white-
tortora

antracite-
antracite

coffee-
coffee

tortora-
tortora

antracite-
antracite

antracite-
anodized

paglia-
anodized

coffee-
anodized

paglia-
antracite

antracite-
antracite

muschio-
anodized

muschio-
anodized

muschio-
argento

arancio-
anodized

arancio-
anodized

arancio-
argento

burro-
anodized

burro-
anodized

burro-
argento

antracite-
antracite

white-
anodized

white-
anodized

white-
anodized

white-
argento

white-
argento

antracite-
anodized

antracite-
anodized

antracite-
anodized

antracite-
argento

antracite-
argento

coffee-
anodized

coffee-
anodized

coffee-
anodized

coffee-
argento

coffee-
argento

red-
anodized

red-
anodized

tortora-
anodized

red-
argento

muschio-
argento

tortora-
anodized

tortora-
anodized

antracite-
antracite

tortora-
coated

arancio-
argento

51 53,5 112 77

49,5 45,5 85,5 47

54 56 86 47

50,5 54,5 86 44

56,5 59 86 47

54 56 86 46

54 56 86 46

58,5 46,5 86 47

58,5 61 86 47

48 51 90,8 78,5

Termék specifikációk: üvegszál erősítéses műanyag alapanyag, zárt csővázas teherviselő szerkezet,  

 mely nyitott polipropilén vázszerkezettel szemben az alábbiakat nyújtja:

 nagyobb stabilitás / nagyobb terhelhetőség / hosszabb élettartam

Európai minőségvizsgáló intézet ( CATAS, Spanyolország ) által bevizsgált és hitelesített tulajdonságok.

5

5

5

5

5

5

3

5

5
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Szerviz
asztalok

OBLONG

CIRCLE RODI

SQUARE BOWS

GALILEO

SQUARE LINE
SZERVIZ ASZTAL

asztallap méret: 40x55 cm,
magasság: 65 cm,

elektrosztatikusan porszórt váz,
asztallap anyaga: kompaktlemez,

ajánlott napozóágyakhoz:
CONTRAST, CADILLAC1, CADILLAC1

SZERVIZ ASZTAL
asztallap méret: Ø45x1 cm

magasság: 50 cm,
elektrosztatikusan porszórt váz,

asztallap anyaga: kompaktlemez,
ajánlott napozóágyakhoz:

COMFORT, SUNLIGHT, SINEWAVE

SZERVIZ ASZTAL
műanyag asztallap és láb,

csúszásmentes talpak, rakásolható, 
asztallap méret: 46x46 cm

magasság: 40 cm, súlya: 2.3 kg
ajánlott napozóágyakhoz:

ACHILLE, TROPICO, OMEGA
Választható színek:

fehér, antracit, kávé barna,
sötét zöld, 

SZERVIZ ASZTAL
asztallap méret: 55x55 cm,

magasság: 50 cm,
elektrosztatikusan porszórt váz,

asztallap anyaga: kompaktlemez,
ajánlott napozóágyakhoz:

RELAX, FIXWAVE, CADILLAC 1

SZERVIZ ASZTAL
erős műanyag váz, 4 kerékkel,
rejtett oldalszárny fiókokkal
asztallap méret: 84x60 cm

magasság: 76 cm, súlya: 7 kg
ajánlott napozóágyakhoz:

RIALTO, NETTUNO, EDEN, ALFA
Választható színek:

fehér, antracit, kávé barna,
sötét zöld, galamb szürke

SZERVIZ ASZTAL
asztallap méret: 55x55 cm,

magasság: 50 cm,
elektrosztatikusan porszórt váz,

asztallap anyaga: kompaktlemez,
ajánlott napozóágyakhoz:

RELAX, CONTRAST, CADILLAC 2

!színben

Többféle
váz és asztallap

rendelhető!( 26. oldalon )

Fémvázas szerviz asztalaink tűzihorganyzott vázzal, kültéri felületkezeléssel készülnek, mely biztosítja az ALEX wellness 

bútorokra jellemző 3 év vázgaranciát! A kompakt lemezekből készült asztallapok kültéri és vizes környezetben is

biztosítják a bútor hosszú élettartamát. 
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Műszaki tulajdonságok
Forgató mechanika:

A mechanikának köszönhetően a forgató erő a lábakon 
keresztül egyenes irányban elnyelődik, így testsúlytól 

függetlenül biztonságosan és kényelmesen dőlhetünk hátra. 

Süppedés biztos lábak

Kültér használata esetén elengedhetetlen, hogy 
a lábak ne süppedjenek bele a puha talapzatba. 
A szánkótalpas kialakítású vázszerkezet nagy 
felületen fekszik fel, így meggátolva a süppedést. 

Robusztus vázszerkezet:

Megnövelt keresztmetszet és falvastagság a nagyobb 
teherbírás érdekében. Kétféle lábszerkezet:

  cső keresztmetszet

  síkovál 

Összecsukás, tárolás:

A forgató mechanika másik előnye, hogy a napozóágy 
használatba vétele előtt vagy után egy pillanat alatt 
összecsukható, vagy szétnyitható, ezáltal kisebb
helyen is elfér.

Szövet anyagszerkezet:

A lyukacsos szerkezet legnagyobb előnye a vízáteresztő 
képesség, így a nedvesség nem szívódik fel,

hanem átfolyik és lepereg a szövetről.

 Főbb jellemzői: 

   Gyorsan szárad

   Könnyen tisztítható

   Antibakteriális felület

   Jó légáteresztő hatás

   Magas szakítószilárdság

   Rugalmas, jól tapadó szövet

Felületkezelt vázak:

Tűzihorganyzott acél vázaink már önmagukban is időtállóak, 
azonban különböző struktúr festékekkel egyedi igényekhez 
tovább alakíthatóak. A kötőelemek és a feszítőpálcák
korrózióálló acélból készülnek.

Duplasoros visszavarrás:

Az erős igénybevételnek kitett pontokon duplasoros 
varrást alkalmaztunk, így jobban terhelhető és 

időállóbbá váik a szövet.

Állítva kisebb helyen is elfér!Fektetve egy asztal alá is
becsúsztatható!

Minden fémvázas napozóágyat lábdugókkal vagy
csúszótalpakkal látunk el.

Egy mozdulat összecsukni...Lábdugók Csúszótalpak

ÉV Garancia:
Tűzihorganyzott technológiának és a kültéri struktúr festékkel szinterezésnek köszönhetően
a napozóágyak vázszerkezetére 3 év teljes körű garanciát vállalunk!
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Textil minták fémvázas napozóágyainkhoz
Lyukacsos szerkezetű, vízáteresztő rugalmas textil

Horganyzott
alapanyag

Fehér Beige
RAL 1015

Ezüst
RAL 9006

Barna Antracit
RAL 7043

Fémváz színminták
Horganyzott acél alapanyag struktúr festékekkel.

Poliuretán fekvőszivacsok
Anyagszerkezet:

Az anyag összetételénél és műszaki paramétereinél
( 83% PVC és 17% pamut ) fogva bel- és kültéri felhasználásra  

egyaránt  alkalmas. Enyhén szappanos, nedves ruhával 
tisztítható. Az erős mosószerek, oldószeres tisztítószerek 

viszont ártalmasak lehetnek az anyagra! 

Szivacs varrás:

Erős, ugyanakkor könnyen varrható műbőr, ezért kiválóan 
használható Cadillac típusú napozóágyaink lehúzható 
huzatának gyártásához. A varrás mérsékelten vízálló,
ezért a szivacs egész éves kültéri használata nem ajánlott!

Cserélhető huzat:

Cseppálló valamint baktériumok ellen is védett,
és magas lángmentességi fokozatba tartozik.
A műbőr huzat sérülése esetén külön is cserélhető.

Élhajtás 180°-ban:

Tagolt fej és lábrész biztosítja a szivacs hosszabb 
élettartamát. Tárolás szempontjából,
összecsukott állapotban kisebb helyen is elfér.

BükkSzürke Kék

Kültéri kompaktlemezek fémvázas szerviz asztalokhoz

RAKATOLHATÓ

Bambi piros
2505

Bambi n.sárga
3080

Bambi sárga
3166

Bambi kék
6198

Bambi pisztácia
7199

Bambi s.zöld
7201

Szivacs színválaszték

Cadillac típusú napozóágyainkhoz.

Fehér-szürke
 7301-5397

 Beige
7407-5378

Homoksárga
7407-5017

 Terrakotta
7407-5010

Barna-beige
7301-5398

 Kék
7407-5009

 á Alapáras szövetek Feláras szövetek â
Minimális rendelési mennyiség: 10 db
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 GYÓGY- ÉS WELLNESSFÜRDŐ***** I Sárvár
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 ZENIT HOTEL**** I Balaton, Vonyarcvashegy
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 TISZA-PARTI TERMÁLFÜRDŐ I Tiszakécske

  GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM I Bükfürdő
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I I  Szakértelem
 Teljes körű megoldás minden igényre

A tervezéstől a vásárlási folyamat lebonyolításán keresztül a kivi-

telezésig szakképzett munkatársaink állnak rendelkezésére adott 

terek szakszerű berendezéséhez. Vevőszolgálati munkatársaink 

és üzletkötőink személyes segítséget nyújtanak ahhoz, hogy 

minél egyszerűbben megismerhesse cégünk teljes termék- és 

szolgáltatásskáláját, formatervezőink és fejlesztőmérnöki csapa-

tunk készséggel áll rendelkezésére egyedi elképzelések megva-

lósításában is.

I I  Minőség
 Alapanyagtól a kivitelezésig a tökéletesre törekszünk

20 éves gyártási tapasztalaton nyugvó, megbízható gyártástech-

nológiai és minőségbiztosítási rendszerünknek köszönhetően 

vállalunk minden általunk gyártott termékre, akár több év teljes 

körű garanciát.

I I  Design
 Funkció és esztétika a mindennapokra

Saját fejlesztésű bútoraink tervezésének alapja mindig maga az 

emberi tényező. Fő célunk a kívánt funkciók kompromisszum-

mentes kiszolgálása, és esztétikus térélmény létrehozása a 

felhasználók számára.

Termékpalettánk alapját képező tradicionális bútorválaszté-

kunkon túl, fiatal K&F csapat dolgozik folyamatosan az aktuális 

bútortrendeknek megfelelő termékek fejlesztésén, forgalmazott 

termékek esetén új beszállítók felkutatásán, hogy  vásárlóinknak 

folyamatosan megújuló és teljes 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 igényei pontos felméréséhez, 

forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, hogy helyszíni fel-

mérés alapján szakembereink gazdaságos és hatékony meg-

oldással szolgálhassanak tervei megvalósulásához. Komplett 

szolgáltatásunk keretében a kiválasztott bútorokat nemcsak le-

gyártjuk, hanem az egész ország területén házhoz is szállítjuk. 

Egyedi igény esetén — térítés ellenében — az építészeti tervek 

alapján be is rendezzük az adott tereket.

ÉV FÉMVÁZ GARANCIA



TERMÉKEINK NAGY RÉSZE

MEGTEKINTHETŐ A ZSÁMBÉKI

BEMUTATÓTERMÜNKBEN, ILLETVE

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁSSAL

ÉS MINTA TERMÉKEKKEL TERÜLETI 

KÉPVISELŐINK AZ ORSZÁG BÁRMELY

PONTJÁN ÁLLNAK AZ ÉRDEKLŐDŐK 

RENDELKEZÉSÉRE!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


