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TARTALOMJEGYZÉK

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.

Raktárkészletes termékeink 
a készlet erejéig elérhetőek. 
A készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken.
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   SZAKÉRTELEM
    Teljes körű megoldások

Az 1991-es alapítás óta cégünk az oktatási intéz-

mények bútorozása mellett mára szakosodott

üzletágakban, a nemzetközi piacon is kiemelkedő

saját gyártói kapacitással kiemelt helyen képviseli

a hazai bútorgyártást, egyedülálló teljes körű

intézményi bútorozási képességgel. 

   MINŐSÉG
   Alapanyagtól a kivitelezésig

A HORECA szektort kiszolgáló hotel-gasztro

üzletágunkban tapasztalt bútortervezői csapatunk

az ergonómiai elveket szem előtt tartva alakította

ki a széles termék portfóliónkat, mellyel a lakossági

és üzleti – közületi, vendéglátó- és szállodaipari

partnereinket is kiszolgáljuk.

ÉTTERMEK,
BÁROK, KÁVÉZÓK, 

SZÁLLODÁK, 
KONFERENCIÁK, 

KÖZZÖSÉGI TEREK 
BÚTORAI
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   DESIGN
   Funkció és esztétika

Üzletágainkban nagy hangsúlyt fektetünk a dizájnra és az egyedi 

tervek megvalósítására. Neves olasz, német és török bútorgyártók 

termékei mellett a különleges feladatokhoz széles spektrumú 

alapanyag készletünknek köszönhetően acél, horganyzott, krómo-

zott és alumínium fémvázakkal, kárpitos és asztalos termékekkel, 

elektrosztatikus porfestéssel, bútorlap, tömörfa és CNC megmun-

kálással gyártunk saját, egyedi igényeknek megfelelő termékeket.

   BEMUTATÓTEREM
   Tekintse meg termékeinket

Látogasson el bemutatótermünkbe, mielőtt  

rendelne, és tervezzük meg együtt a belső  

teret, amelyről vendégei álmodnak!  

Bejelentkezés a +36 (20) 501-9374-es  

telefonszámon, mely alapján várjuk  

bemutatótermünkben hétfőtől péntekig  

8-16 óra között.
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és konferencia
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KLASSZIKUS / DESIGN / LÁTOGATÓI / KÜLTÉRI SZÉKEK ÉS ASZTALOK  
MODULÁRIS FALRENDSZER  ·  SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK 

VIZUÁLTECHNIKAI ESZKÖZÖK  ·  KIEGÉSZÍTŐK

Bankett
és konferencia
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K205 szék
43x96x55 cm 

K202 szék
43x96x55 cm 

K207 szék
43x96x55 cm

K407 szék
47x95x55 cm

K201 szék
43x96x55 cm

Ülésmagasság: 49 cm   Láb: 20x20x1,5 mm   Támla: 20x20x1 mm-es acél vázszerkezet   Rakásolható: maximum 8 db   Minimum rendelés: 40 db

CSERNAI PÁL KÖZÖSSÉGI KÖZPONT I Pilis

KLASSZIKUS
SZÉKEK

Konferencia székeink nagy szilárdságú fémváz szerkezettel készül- 
nek, melyeket elektrosztatikusan porszórt felületkezeléssel látunk el.  
A székek kényelmi funkcióját vastag heterogén szivacs biztosítja nagy 
kopásállóságú textilkárpit bevonattal. A kiváló alapanyagok és a magas 
szintű gyártástechnológia eredményeként hosszú éveken át használha-
tóak termékeink. Szinte valamennyi szék rendelhető karfával, írótáb-
lával, változatosan megformált hátlappal. Az óriási kárpit és vázszín 
választék biztosítja az egyedi design könnyű kialakítását.
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MŰVELŐDÉSI HÁZ I Mád

K301 szék
43x99x55 cm

K305 szék
43x99x55 cm

K302 szék
43x99x55 cm

K407 szék
43x103x55 cm

K406 szék
47x95x55 cm

K404 szék
47x95x55 cm

Ülésmagasság: 49 cm   Láb: 20x20x1,5 mm   Támla: 20x20x1 mm-es acél vázszerkezet   Rakásolható: maximum 8 db   Minimum rendelés: 40 db

STRAPABÍRÓ 
SZÖVETEK 

a nagy 
igénybevételre
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K5 ANTRACIT-KÉK  
KONFERENCIA szék

Struktúr-antracit színű
könnyített acélváz, kéznyílással,
sötétkék kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával
43x94x54 cm, ülésmagasság: 46 cm
Rakásolható: maximum 8db

K5 ARANY-BORDÓ  
KONFERENCIA szék

Struktúr-arany színű
könnyített acélváz, kéznyílással,
bordó kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával
43x94x54 cm, ülésmagasság: 46 cm
Rakásolható: maximum 8db

K5-ECO szék

könnyített acél vázszerkezetű
bankett szék, zártszelvény lábak,
kárpitozott ülő- és háttámlával
43x91x60 cm, 
ülésmagasság: 46 cm
Rakásolható: 
maximum 5db

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK

K-SORSZÁM 
Kéznyílásos
konferencia székeink 
sorszámozva is
rendelhetők!

3 ÉV GARANCIA 
Részletekről
egyeztessen
munkatársunkkal!

K-ÍRÓLAP 
K2/3/400-as sorozatok
írólappal is rendelhetők!
(Az írólap levétele esetén 
rakásolhatóvá válik)

K-KARFA 
K2/3/400-as
sorozatok
karfával is
rendelhetők!

SZÉKSZÁLLÍTÓ KOCSI 01
K2/3/400-as
sorozatú székek
szállítására alkalmas.
Teherbírás: max. 8 szék

~+5 cm ~+5 cm

K-SOROLÓ ELEM 
K2/3/400-as
sorozatok
sorolóelemmel is
rendelhetők!

+

007

EGYEDI LOGÓZÁS
TEGYE EGYEDIVÉ 
KONFERENCIA SZÉKÉT!
 

Felgyorsult világunkban egyre 

fontosabb, hogy cégünk, szolgál-

tatásunk azonosítására szolgáló 

logója minél ismertebb legyen. 

Legmodernebb hímzőgépekkel, 

kiváló minőségben vállaljuk egyedi 

céges logók hímzését konferencia-

székeink kárpitozásán. Vektoros 

minta alapján elkészíthető a kívánt 

logó, akár 11 féle színösszeállításból.

 

Kérje egyedi árajánlatunkat!

GYORS 
SZÁLLÍTÁS 
az elérhető  

raktárkészlet
erejéig.

40
db
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K6-K szék

könnyített acél vázszerkezetű
bankett szék, köracél lábak,
kárpitozott ülő- és háttámlával
46x86x53 cm, ülésmagasság: 48 cm
Rakásolható: maximum 5db

K6-N szék

könnyített acél vázszerkezetű
bankett szék, zártszelvény lábak,
kárpitozott ülő- és háttámlával
46x89x52 cm, ülésmagasság: 47 cm
Rakásolható: maximum 5db

K201-ALU szék

alumínium vázszerkezetű
bankett szék, kárpitozott
ülő- és háttámlával
45x91,5x55 cm, ülésmagasság: 46 cm
Rakásolható: maximum 5db

Modern konferenciaszékeink gyártásánál nagy hangsúlyt 
fektetünk a kiváló minőségű alapanyagok felhasználására,  
melyek a termékek élettartalmát növelik. Ugyanakkor a magas  
szintű gyártástechnológia alkalmazásának köszönhetően kiváló  
ár-érték arányú termékek előállítását biztosítjuk. Székeink 
rakásolhatók, így kis helyen tárolhatók és könnyen szállíthatók.

CSERNAI PÁL Közösségi központ I Pilis

MODERN
SZÉKEK

40
db

40
db

40
db

KÖNNYÍTETT  
VÁZ, 

mobilitás 
mindenek

felett



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

LÁTOGATÓI
SZÉKEK

KÜLÖNLEGES 
FORMÁK, 

EGYEDI  
ÖSSZKÉP
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BANKETT ÉS KONFERENCIA
Látogatói székek

Székeink tárgyalókban, várótermekben, rendezvényhelyszíneken kényelmes 
időtöltést biztosítanak, míg az acél váz a stabilitást szavatolja. A kiváló alapanyagok 
és a magas szintű gyártástechnológia eredményeként hosszú éveken át használhatóak 
termékeink, így vásárlásuk kifejezetten költségtakarékos megoldást eredményez, igényes 
külső megjelenéssel. Minden típus rakásolható.

OM-Arrow 410 
szék

Műanyag palástos szék, fémvázas  
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
54x81x53 cm, ülésmag: 45 cm

OM-Arrow 410 
szánkótalpas szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
54x81x53 cm, ülésmag: 45 cm

OM-Gobi 420 
szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
54x81x53 cm, ülésmag: 45 cm

OM-Gobi 420 
szánkótalpas szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
54x81x53 cm, ülésmag: 45 cm

OM-Outline 610 
szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
54x81x53 cm, ülésmag: 45 cm

OM-Outline 610 
szánkótalpas szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
54x81x53 cm, ülésmag: 45 cm

OM-Heir 320 
szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
54x81x53 cm, ülésmag: 45 cm

OM-Heir 320  
szánkótalpas szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
54x81x53 cm, ülésmag: 45 cm

50
db

50
db

50
db

50
db

50
db

50
db

50
db

50
db



14

OM-Mono 170 
szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
52x80x51 cm, ülésmag: 44 cm

OM-Mono 170 
szánkótalpas szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
52x80x51 cm, ülésmag: 44 cm

OM-Clip 200 
karfás szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
51x84x55 cm, ülésmag: 45 cm

OM-Clip 200 
szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
50x84x55 cm, ülésmag: 45 cm

50
db

50
db

50
db

50
db
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MODERN, 
formabontó 

látvány

OM-Movie 550 
szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
49x81x51 cm, ülésmag: 45 cm

OM-Movie 550 
szánkótalpas szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
49x81x51 cm, ülésmag: 45 cm

OM-Restart 580 
szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
50x83x53 cm, ülésmag: 45 cm

OM-Restart 580 
szánkótalpas szék

Műanyag palástos szék, fémvázas 
kivitel.  Rakásolható kivitel. 
50x83x53 cm, ülésmag: 45 cm

50
db

50
db

50
db

50
db



16

BANKETT ÉS KONFERENCIA
Látogatói székek

OM-Star Wood 
szék

Rétegelt lemezes ülőfelület
és támla, fémvázas kivitel
56x80x55 cm, ülésmag.: 44 cm

OM-Style 180  
szék

Rétegelt lemezes ülőfelület
és támla, fémvázas kivitel
47x94x59 cm, ülésmag.: 46 cm

OM-Web Wood  
szánkótalpas szék

Rétegelt lemezes ülőfelület
és támla, fémvázas kivitel
58x84x51 cm, ülésmag.: 46 cm

OM-Style 180 
karfás szék

Rétegelt lemezes ülőfelület
és támla, fémvázas kivitel
47x94x59 cm, ülésmag.: 46 cm

OM-Style 180 
szánkótalpas szék

Rétegelt lemezes ülőfelület
és támla, fémvázas kivitel
47x94x59 cm, ülésmag.: 46 cm

OM-Style 180 
pad
3 személyes pad,
rétegelt lemezes ülőfelülettel
47x94x59 cm, ülésmag.: 46 cm

OM-Style 180 
írólapos szék

Rétegelt lemezes ülőfelület
és támla, fémvázas kivitel
47x94x59 cm, ülésmag.: 46 cm

50
db

50
db

50
db

50
db

50
db

50
db

50
db
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Látogatói székek
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TE-SAMBA V-17 szék 

Krómozott acélváz, V-okkersárga
sz. textilbőr kárpitozás, szivacs rátétes
rétegeltlemez ülőrész, 1.-narancs sz. 
tömörfa karfapad, műanyag talpak. 
60x88x55 cm, ülésmagasság: 45 cm
Rakásolható: maximum 4db

AX-KRÓM ERGO szék
  
Krómozott fém váz,
kárpitozott egybepalástos
ülő- és háttámla.
49x80x45 cm, 
ülésmagasság: 43 cm
Rakásolható: maximum 3db

AX-IDEA szék 
 
Krómozott fém váz, karfás 
kivitel fa rátéttel, kárpitozott 
egybepalástos ülő- és háttámla.
54x87x52 cm, 
ülésmagasság: 45 cm
Rakásolható: maximum 3db

50
db

50
db

50
db

BANKETT ÉS KONFERENCIA
Látogatói székek

LÁTVÁNYOS, 
vendégszerető 

előadások
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ÖNKORMÁNYZATI TÁRGYALÓ I Borsodnádasd

TE-ISO 1 szék  
 
Elektrosztatikusan porszórt 
fekete acél vázzal, kárpitozott 
ülő- és hátfelület.
Opcionálisan: karfával,
írólappal, sorolóelemmel. 
Rakásolható.

TE-ISO 2 szék  
 
Elektrosztatikusan porszórt fekete 
acél vázzal, kárpitozott ülő- és
hátfelület,  karfás.
Opcionálisan: írólappal,
sorolóelemmel.
Rakásolható.

AX-ISO 1 szék  

Elektrosztatikusan porszórt szürke 
acél vázzal, kárpitozott ülő- és 
hátfelület. Opcionálisan: karfával,
írólappal, sorolóelemmel. 
54x85x52 cm, ülésmag.: 47 cm
Rakásolható.

AN-2170 TN ROCKY szék 
  
Fekete porszórt acélváz,
kárpitozott ülő- és hátlappal.
teherbírás: 110 kg  
59x84x49 cm,
ülésmagasság: 49 cm
Rakásolható: maximum 8db

BANKETT ÉS KONFERENCIA
Látogatói székek
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AN-AOKI STYLE szék  
 
krómozott acél lábkereszt műanyag csúszó-
talpakkal, kárpitozott műanyag kagylóülés,
karfás, fix magasságú forgótengely
teherbírás: 110 kg 
55x80x42 cm, ülésmag.: 45 cm

AN-AOKI-S szék  
 
krómozott szánkótalpas acélváz, kárpitozott 
műanyag kagylóülés, karfás, rakásolható,
teherbírás: 110 kg
55x78x42 cm, ülésmag.: 46 cm
Rakásolható: maximum 3db

AN-AOKI 4 LÁBAS szék  
 
krómozott acélváz, rugalmas, karfás,  
műanyag kagylóülés, 3 féle kárpitozási  
kivitel, teherbírás: 110 kg, 
55x77x42 cm, ülésmag.: 45 cm
Rakásolható: maximum 3db

50
db

50
db

50
db
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AN-1158 TC szék  
 
krómozott acélváz, telekárpitos 
korpusz, rakásolható,
teherbírás: 110 kg 
51x89x41 cm, ülésmag.: 49 cm
Rakásolható: maximum 4db

AN-LAGUNA LXN szék  
 
fekete porszórt acélváz, műanyag karfa hátlap 
és ülőlap szivacs: 30 mm, ülőlap alatt fedőkárpit,
teherbírás: 110 kg 
60x84x46 cm, ülésmag.: 46 cm
Rakásolható: maximum 3db

AN-2180/S MAGIX szék  
 
krómozott, karfás szánkótalp, fekete műanyag karfa-
támasz, hátlap és ülőlap szivacs: 40 mm, szögletes 
formájú ülőlap és háttámla. teherbírás: 110 kg 
55x80x49 cm, ülésmag.: 46 cm
Rakásolható: maximum 3db

LÁTVÁNYOS, 
vendégszerető 

előadások
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BANKETT ÉS KONFERENCIA
Látogatói székek

KÖNNYEN
TISZTÍTHATÓ

SZÉKEK

DEBRECENI NEMZETKÖZI ISKOLA I Debrecen
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BANKETT ÉS KONFERENCIA
Látogatói székek

DP-Dafne A szék  
 
Műanyag palástot szék, rakásolható. 
35x 20 mm-es ellipszis, króm acél 
vázszerkezet, több féle színű  
műanyag palásttal
51x80x54,5 cm, ülésmag.: 43 cm

IV-PULL 4 lábas szék 
 
fémvázas, műanyag 
palástos beltéri szék, 
krómozott fém váz színnel,  
4 lábas kivitel
49x81x57 cm, ülésmag.: 44 cm

DP-Dafne B szék  
 
Műanyag palástot szék, rakásolható. 
35x 20 mm-es ellipszis, króm acél 
vázszerkezet, több féle színű  
műanyag palásttal, sorolóelemmel
51x80x54,5 cm, ülésmag.: 43 cm

DP-SelenaA szék 
 
Ø18 / Ø20 mm-es
krómozott / fekete csőváz, 
műanyag palásttal 
49,5x81x53 cm, 
ülésmag.: 43 cm

Flex C-lábú szék  
 
fémvázas szék,
Flex színes 
törhetetlen palásttal 
51x85x50 cm, 
ülésmag.: 45 cm

Flex Spider szék  
 
fémvázas szék,
Flex színes 
törhetetlen palásttal
55x85x59 cm, 
ülésmag.: 45 cm

DP-Selena C szék 
 
Ø18 mm-es
krómozott/ fekete csőváz,
műanyag palásttal,
karfás kivitel
48,5x85x51 cm, ülésmag.: 43 cm

DP-Julia A szék
 
Ø22 mm-es, krómozott / 
fekete csőváz,
műanyag palásttal
47x85x56 cm, 
ülésmag.: 43 cm

IV-OKI 4 lábas szék 
 
fémvázas, műanyag 
palástos beltéri szék, 
krómozott fém váz színnel,  
4 lábas kivitel
53x88x51 cm, ülésmag.: 47 cm

IV-GOA fa lábas szék 

favázas, műanyag 
palástos beltéri szék, 
4 lábas kivitel
45x85x50 cm, 
ülésmag.: 45 cm

50
db

50
db

50
dbdb

20

db
20

db
20

db
20

db
20

db
20

db
20
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KÜLTÉRI
SZÉKEK

SCA-Igloo szék  
 
2357
Műanyag palást és vázszerkezet. 
45x87x52 cm, ülésmag.: 46 cm
Rakásolható: maximum 6 db

SCA-Tití szék  
 
2330 (140)
Műanyag palást és vázszerkezet 
47x86x56 cm, ülésmag.: 45 cm
Rakásolható: maximum 6 db

SCA-Spoon szék

2332 (183)
Műanyag palást és vázszerkezet 
52x89x56 cm, ülésmag.: 46 cm
Rakásolható: maximum 12 db

18
db

18
db db

18

UV ÁLLÓ
szerkezet,  

magas 
minőség

24
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Kültéri székek

Kültéri székeinkkel öröm lesz a vendégfogadás! Termékeink között a modern 
és a klasszikus formák egyaránt megtalálhatók, hogy minden igényre legyen egy jó 
megoldásunk. Műanyag székeink magas minőségben, UV álló szerkezettel készülnek.

SCA-Vanity szék  
 
2652
Műanyag palást és vázszerkezet 
57x88x55 cm, ülésmag.: 47 cm
Rakásolható: maximum 4 db

SCA-Isy Antishock szék 
 
2352
Műanyag palást és vázszerkezet 
45x81x52 cm, ülésmag.: 47 cm
Rakásolható: maximum 6db

SCA-Glenda szék  
 
2360 (310)
Műanyag palást és vázszerkezet 
45x89x50 cm, ülésmag.: 46 cm
Rakásolható: maximum 6db

18
db

18
db db

18

25
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RENDEZVÉNYEK,
ESKÜVŐK

FELSŐFOKON
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Kültéri székek

TI-GOZO szék 
  
bükk favázas szék,
összecsukható 
43x78x44 cm, 
ülésmag.: 46 cm

TI-NAPOLEON szék

műanyag vázas szék,
műanyag ülőfelülettel
43x89x42 cm, ülésmag.: 47 cm
Rakásolható: maximum 8 db

TI-TIFFANY szék

műanyag vázas szék,
műanyag ülőfelülettel 
43x92x42 cm, ülésmag.: 47 cm 
Rakásolható: maximum 8 db

AX-CHIAVARI szék

műanyag vázas szék,
műanyag ülőfelülettel 
43x92x42 cm, ülésmag.: 47 cm
Rakásolható. 

TI-FLORA szék

műanyag vázas szék,
műanyag ülőfelülettel 
42x93x38 cm, ülésmag.: 45 cm
Rakásolható.

TI-OXO szék

műanyag vázas szék,
műanyag ülőfelülettel 
42x93x38 cm, ülésmag.: 45 cm
Rakásolható. 

TI-ROMA szék

műanyag vázas szék,
műanyag ülőfelülettel 
42x93x38 cm, ülésmag.: 45 cm
Rakásolható.

AX-Cross szék

műanyag vázas szék,
műanyag ülőfelülettel 
43x92x42 cm, ülésmag.: 47 cm 
Rakásolható: maximum 8 db

TI-ELIT szék  
 
bükk favázas szék,
összecsukható 
43x80,5x45 cm, 
ülésmag.: 45 cm

KÉSZLETRŐL
rendelhető!

KÉSZLETRŐL
rendelhető!

50
db

50
db

50
db

50
db

50
db

50
db

50
db

50
db
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KLASSZIKUS
ASZTALOK

NÁDAS PIHENŐPARK I Vasad

AX-Bankett 150 körasztal 
 
Fémvázas asztal, 
vékony szivacsozott felülettel, 
összecsukható, 10 fős.
150x75 cm

AX-Bankett 180 körasztal 
 
Fémvázas asztal, 
vékony szivacsozott felülettel, 
összecsukható, 10 fős.
180x75 cm

AX-Bankett 160x80 asztal  
 
Fémvázas asztal, 
vékony szivacsozott 
felülettel.
Összecsukható. 160x80x75 cm

KÉSZLETRŐL
rendelhető!

ÖSSZECSUKHATÓ 
ÉS 

HAGYOMÁNYOS
KIVITEL
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BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus asztalok

A különböző bankett és éttermi asztalok nagy választéka miatt 

egyedi formák egész sora állítható össze. Klasszikus asztalaink 

széleskörűen használható rendezvények lebonyolításához akár 

hagyományos vagy modern keretek között.

A340 asztal

Elektrosztatikusan porszórt fémváz,
18 mm-es laminált asztallap,
ABS élzárás, összecsukható.
160x75x80 cm

A350 asztal  
 
Elektrosztatikusan porszórt fémváz,
acélkeretes, rétegeltlemez asztallap,
összecsukható.
160x75x80 cm

A360 asztal

Elektrosztatikusan porszórt fémváz,
18 mm-es laminált asztallap,
ABS élzárás, összecsukható.
160x75x40 cm

CASTELLUM HOTEL I Hollókő

5
db

5
db

5
db
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MILLENIUM EURÓPA HAJÓ I Budapest
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Klasszikus asztalok

3 az 1-ben vázszerkezet
1 ASZTALVÁZ 3 KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ ASZTALLAPHOZ
Átalakítás pár másodperc alatt

PRAKTIKUS
tárolás

A310 körasztal 

Elektrosztatikusan porszórt fémváz, 
acélkeretes filcborítású asztalfelület,
összecsukható, 10 fős.
175x75 cm

HEKTOR téglalap asztal

Elektrosztatikusan porszórt fémváz,
laminált asztallap,
ABS élzárás, összecsukható,
szintezhető lábakkal. 
160x75x80 cm

HEKTOR körasztal

Elektrosztatikusan porszórt fémváz,
laminált asztallap,
ABS élzárás, összecsukható,
szintezhető lábakkal, 8 fős.
160x75 cm

HEKTOR négyzet asztal

Elektrosztatikusan porszórt fémváz,
laminált asztallap,
ABS élzárás, összecsukható,
szintezhető lábakkal.
120x75x120 cm

A309 körasztal  

Elektrosztatikusan porszórt fémváz, 
acélkeretes filcborítású asztalfelület,
összecsukható, 8 fős.
150x75 cm

5
db

MINIMUM
MENNYISÉG
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MODERN
ASZTALOK

Modern bankett és éttermi asztalok nagy választékának  

köszönhetően egyedi formák egész sora állítható össze.  

Széleskörűen használható rendezvények lebonyolításához  

akár hagyományos vagy modern keretek között.

ÖSSZECSUKOTT 
FORMÁBAN 
A lábak praktikusan
bepattinthatók.

ZEUSZ 01 asztal

Krómozott fémváz egyenes talppal,
18 mm-es laminált asztallap,
ABS élzárás, összecsukható.
160x74x80 cm

10
db

STAPLEX asztal

Rakásolható fém váz szerkezet, 
18 mm-es laminált asztallappal,
Asztallap mérete:
80x80 cm

  A450 160x80cm-es 
  asztalunkkal jól variálható!

10
db
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Modern asztalok

DANUBIUS HOTEL HELIA I Budapest

A450 120-as asztal  
 
Elektrosztatikusan porszórt fémváz, 
18 mm-es laminált asztallap,  
ABS élzárás, összecsukható.  
120x74x40 cm

A450 180-as asztal  
 
Elektrosztatikusan porszórt fémváz, 
18 mm-es laminált asztallap, ABS élzárás, 
összecsukható. 
180x74x40 cm

A450 160-as asztal  
 
Elektrosztatikusan porszórt fémváz, 
18 mm-es laminált asztallap, ABS élzárás, 
összecsukható. 
160x74x80 cm

10
db

10
db

10
db



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

34

DANUBIUS HOTEL Margitsziget I Budapest

Izisz NÉGYZET ASZTAL

Elektrosztatikusan porszórt fémváz, edzett 
üveg asztallap, egymás alá csúsztathatóak.
Három méretben:
1: 75x76,5x75 cm
2: 68x71,5x70 cm
3: 60x66,5x65 cm

Izisz TÉGLALAP ASZTAL

Elektrosztatikusan porszórt fémváz, edzett 
üveg asztallap, egymás alá csúsztathatóak.
Három méretben:
1: 120x76,5x75 cm
2: 112x71,5x70 cm
3: 104x66,5x65 cm

Izisz HÁROMSZÖG ASZTAL

Elektrosztatikusan porszórt fémváz, edzett 
üveg asztallap, egymás alá csúsztathatóak.
Három méretben:
1: 110,3x76,5x75 cm
2: 103,2x71,5x70 cm
3: 96,2x66,5x65 cm

5
db

5
db

5
db

Kérés esetén,  
opcionálisan 
GÖRGŐVEL 

is rendelhető!
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Izisz HÁROMSZÖG ASZTAL

Elektrosztatikusan porszórt fémváz, edzett 
üveg asztallap, egymás alá csúsztathatóak.
Három méretben:
1: 110,3x76,5x75 cm
2: 103,2x71,5x70 cm
3: 96,2x66,5x65 cm

 

KREATÍV TÁLALÁS A VENDÉGLÁTÁSBAN
Egymás alá csúsztatható, különböző alakzatban egymáshoz 

illeszthető asztalok, három méretben és három alapformában.

A szervírozás így még hatékonyabb és látvásosabb lesz! 

LÁTVÁNYOS 
tálalás
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DANUBIUS HOTEL HELIA I Budapest
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Koktél asztalaink és bárasztal vázaink nagy választéka  

minden eseményre megoldást nyújt. Széleskörűen  

használható rendezvények lebonyolításához akár  

hagyományos vagy  modern keretek között.

KOKTÉL
ASZTALOK

PAX  01 
bárasztal  
 
Elektrosztatikusan porszórt  
fémváz, 18 mm-es laminált  
asztallap, ABS élzárás,
összecsukható,
Ø70x115 cm

AB-02 
bárasztalbázis  
 
Színterezett acélcső oszlop, 
kör lemeztalppal, max. 80x 80 cm 
négyzet vagy max. 80 cm-es kör 
asztallap rendelhető hozzá. 
Felár ellenében, horganyozva 
kültéren is használható. 
Ø60x120 cm

WW-Rügen High 
billenő bárasztalváz  
 
Alumínium asztalváz,
asztallap nélkül.
Asztallap maximális mérete:
max. Ø70 cm, max. 70x70 cm
Magasság:108 cm

AB-08 
bárasztalbázis  
 
Színterezett acél zártszelvény oszlop, 
négyzet lemeztalppal, max. 80x 80 cm 
négyzet vagy max. 80 cm-es kör 
asztallap rendelhető hozzá. 
Felár ellenében, horganyozva 
kültéren is használható. 
45x45x120 cm

A320 
bárasztal  
 
Elektrosztatikusan porszórt 
fémváz, laminált bútorlap 
ABS élzárással, vagy felár  
ellenében TOPALIT asztallap. 
Ø60x120 cm

AB-10 
bárasztalbázis  
 
Színterezett acél zártszelvény 
oszlop, téglalp lemeztalppal. 
Maximum 120x 80 cm négyzet 
asztallap rendelhető hozzá.  
Felár ellenében, horganyozva 
kültéren is használható. 
45x90x120 cm

30
db

15
db

5
db

5
db

5
db

5
db
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KÉSZLETRŐL
rendelhető!

KÜLTÉRI
ASZTALOK

Könnyű kültéri asztalainkkal hangulatossá varázsolható  

minden esküvői és kültéri esemény. Asztalaink alumínium 

vázzal készülnek, különböző méretben és formában  

rendelhetők. Összecsukhatók, így tárolásuk, szállításuk  

rendkívül egyszerű.

WW-Basic high 
bárasztal

alumínium váz, 
műanyag asztallappal,
összecsukható,
Ø80x110 cm

AX-Bankett 150  
műanyag körasztal

alumínium váz, 
műanyag asztallappal,
összecsukható,
Ø152x74 cm

WW-Bison 152x76 
asztal

alumínium váz, 
műanyag asztallappal,
összecsukható,
152x74x76 cm

AX-Bankett 180 
műanyag körasztal 

alumínium váz, 
műanyag asztallappal,
összecsukható,
Ø183x74 cm

20
db

20
db

CZIMERES PINCÉSZET I Etyek

ÖSSZECSUKHATÓ 
forma,  

PRAKTIKUS 
használat
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Kreatív használat céges rendezvényekre, 

konferenciákra, kiállításokhoz. Sorolva 

térelválasztó falrendszert alkot.
MODULÁRIS

FALRENDSZER

S TÁBLAMODUL
T-ÁLLVÁNY NÉLKÜL

Alapfelszereltség:
4 db rögzítőkampóval
Mérete: 120x120 cm 
Termék kód: S-MOD-120

M TÁBLAMODUL
T-ÁLLVÁNY NÉLKÜL

Alapfelszereltség:
4 db rögzítőkampóval
Mérete: 150x120 cm 
Termék kód: M-MOD-150

L TÁBLAMODUL
T-ÁLLVÁNY NÉLKÜL

Alapfelszereltség:
4 db rögzítőkampóval
Mérete: 170x120 cm 
Termék kód: L-MOD-170

100-170 cm

m
ax

. 2
05

 cm

MODULÁRIS TÁBLA 1. SZETT

Alapfelszereltség:
2 db 120x120 cm elem, 1 db 170x120 cm elem
Termék kód: MTSZ-1

MOBIL PARAVÁN / 1 elem  
 
Mobiláris felépítés, hossz- és keresztirányban sorolható, az elektrosztatikusan 
porszórt lábak, műanyag védőpapuccsal rendelkeznek. A táblák filcborításúak 
alapkivitelben. 2 db oszlop mérete: 2x49 cm, 1 db köztes elem mérete: 120x200 cm

WW-Basic high 
bárasztal

alumínium váz, 
műanyag asztallappal,
összecsukható,
Ø80x110 cm

KIADVÁNYTÁROLÓ
120 CM SZÉLES

Alapfelszereltség:
4 db rögzítőgyűrűvel

GÖRGŐS T-ÁLLVÁNY

Alapfelszereltség: teleszkópos merevítő, 
4 db rögzítő gyűrű
Termék kód: T-ÁLV-G

T-ÁLLVÁNY

Alapfelszereltség:
2 db állvány rögzítőgyűrűvel
Termék kód: T-ÁLV

5
db
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SZÁLLÍTÓ
ESZKÖZÖK

Szállító eszközeinkkel minden vendéglátói feladatra  

megoldást kínálunk. A vázszerkezet elektrosztatikus  

porszórással készülnek. A tartó konzolok eltávolíthatóak. 

Fékezhető görgőkkel, filc borítással.

ASZTALSZÁLLÍTÓ 01 KOCSI 
 
Maximum 10 db fektetett,  
összecsukható asztal szállítására. 
180x120x90 cm
Asztaltípusok, melyek szállítására 
alkalmas: A340, A350, Hullám asztal 
félkörelem, Hullám asztal, ZEUSZ 01, 
ZEUSZ 02, ZEUSZ 01 félkörelem, ZEUSZ 
02 félkörelem

ASZTALSZÁLLÍTÓ 03 KOCSI

Maximum 10 db élére 
állított asztal 
szállítására. 
180x170x90 cm
Asztaltípusok, melyek 
szállítására alkalmas: 
A309, A310

ASZTALSZÁLLÍTÓ 02 KOCSI

Maximum 7 db fektetett,  
összecsukható asztal 
szállítására. 
180x120x90 cm
Asztaltípusok, melyek 
szállítására alkalmas: 
A340, A350



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

41

SZÉKSZÁLLÍTÓ KOCSI  
 
Acél keret, antracit színben,
2 db fékezhető görgővel.
Maximum 10 db szék szállítására. 
50x120x25x70 cm
K2/3/K400-as sorozatú 
konferencia székeinkhez.

WW-60 L
BŐRÖNDSZÁLLÍTÓ KOCSI 

Alumínium szatén
vagy arany színben.
Bőrönd és v
szállítására alkalmas.
112x184x61 cm

5
db

HATÉKONYSÁG 
magas

minőségben
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VIZUÁLTECHNIKAI
ESZKÖZÖK

108-01-0-1 EGYENES PULPITUS

Víztiszta plexi pulpitus,
anyaga: választható 8, 10, 12 mm 
vastagságú plexivel
dokumentum lecsúszását 
gátló sinnel
60x120x40 cm

Opcionális LED világítás
és gravírozott logó

SPEECH-204 PULPITUS  

Professzionális pulpitus hangosítással,  
beépített vezeték nélküli rendszerrel.
Beépített keverő/erősítö, 75 W
2 utas hangfal, 4 bemenet  (jack, RCA, 
XLR),1 sztereo kimenet (RCA) 
A mikrofon nem tartozék.

SPEECH-104 D PULPITUS  

Elegáns és professzionális pulpitus beépített  
vezeték nélküli rendszerrel és hangosító 
berendezéssel. Beépített akkumulátorról
is üzemeltethető, 3 bemenet, kimenő teljesítmény 
120/80W, 2 utas hangfal, hatótáv. max. 25 m.
A mikrofon nem tartozék.

Cserélhető talp

Opcionális mikrofon
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Vizuáltechnikai eszközök

Rendezvények, konferenciák és meetingek során is  

egyre nagyobb az igény interaktív multimédiás tartalmak  

megjelenítésére és mobil eszközök tartalom megosztására. 

Erre kínálunk teljes körű megoldásokat a vizuáltechnika  

és a hangosítás terén.

Boxlight N12 BNW
közelvetítő projektor 

LCD, WXGA, 16:10 képarány
(1280×800), 4000 Lumen,
10000:1, 2 év garancia  
10W hangszóró

Boxlight P12 BIW
interaktív projektor

ultra rövid vetítési távolságú LCD
interaktív projektor, WXGA (1280 x 800),
16:10, 15000:1, 4000 lumen, szoftverrel, 
10 W hangszóró

Boxlight P12 LIWHM
interaktív LÉZER projektor 

ultra rövid vetítési távolságú LÉZER 
interaktív projektor, WXGA (1280 x 800), 
16:10, 10000:1, 4100 lumen, H/V, Auto, 
szoftverrel, 10 W hangszóró

20 érintési pont kezelése, LED 
ULTRAHD 4K Interaktív érintés-
érzékeny technológia, 2 x 12W 
beépített hangszóró, 2 eltérő 
színnnel író interaktív toll,  
A73+, 3GB RAM, 16 GB ROM,
Android 8.0 rendszer és NOTE, 
CONNECT, CAPTURE szoftverek, 
3 év garancia.

TDC65 + 4K ANDROID 
interaktív kijelző, 65” 

TDC75 + 4K ANDROID 
interaktív kijelző, 75” 

TDC86 + 4K ANDROID 
interaktív kijelző, 86” 

ÜZLETI KIVITEL! 
PROFESSZIONÁLIS 

LÉZER 
PROJEKTOR! 
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KIEGÉSZÍTŐ
ESZKÖZÖK

WW-120 L RUHAFOGAS  
 
Ruhatároló, sorolható, fekete színben,
60 db ruhaakasztóval, görgővel. Egy 
egység 1 m széles. Kérésre számozással.
100x185x65 cm

GÖRGŐS RUHATÁROLÓ

Elektrosztatikusan porszórt váz, antracit és 
ezüst színekben, 30 személyes, 2 oldalas, fékez-
hető görgőkkel. Többféle vázszínben rendelhető!
200x185x65 cm

AX-BŐRÖNDTARTÓ  
 
Acél vázszerkezet,
antracit színben,
összecsukható
64x70x52x52 cm

20
db

CENTER KORDON 

Rozsdamentes váz. Súly: 10 kg.
Talp átmérő: 25 cm. Cső átmérő: 
30 mm. A kivágott "U" profilnak  
köszönhetően rakásolható!

KLASSZIKUS KÖTÉL  
 
Ø16 és 25 mm-es átmérőjű, tetszőleges 
hosszúságban, több féle színben rendelhető,
kilencágú sodrott kötél, mely a díszkötél 
véget nem tartalmazza.

KLASSZIKUS
DÍSZKÖTÉL VÉG  
 
Ø16 és 25 mm-es
sárgaréz vagy króm 
színekben

MINIMAL KORDON 1. 

Szalagos kivitel. Króm/ Fekete  
színekben. Súly: 16 kg.  
Talp átmérő: 30 cm. Cső átmérő:  
60 mm. Szalag hossza: 2.3 m.

10
db

10
db

Kordonállványaink legtöbbje kültéri és beltéri használatra 

is alkalmas. Alapanyaguk rozsdamentes acél, illetve sárgaréz, 

valamint krómozott sárgaréz. A kötelek és a szalagok alapanyaga 

UV álló Polypropilen vagy UV álló Polyester, melyek teljes mértékben 

színtartóak, így a meglévő kordonoszlop rendszerek hosszú időn át 

teljes pompájukban mutatkozhatnak.
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BANKETT ÉS KONFERENCIA
Kiegészítő eszközök

CENTER KORDON 

Rozsdamentes váz. Súly: 10 kg.
Talp átmérő: 25 cm. Cső átmérő: 
30 mm. A kivágott "U" profilnak  
köszönhetően rakásolható!

STORM FOGAS 
fém vázas fogas, 
elektrosztatikusan porszórva, 
Talp átmérő: 40 cm 
Cső átmérő: 60 mm
Magasság: 175 cm

GÖRGŐS
PARAVÁN  
Talp átmérő: 30 cm 
Cső átmérő: 60 mm

STORM FOGAS 
ESERNYŐTARTÓVAL 
fém vázas fogas, 
elektrosztatikusan porszórva, 
Talp átmérő: 40 cm 
Cső átmérő: 60 mm
Magasság: 175 cm
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AGROVERZUM I Martonvásár
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VENDÉGLÁTÓI SZÉKEK  ·  VENDÉGLÁTÓI ASZTALOK 
SZÁLLODABÚTOROZÁS  ·  KANAPÉK  ·  FOTELEK 

LOUNGE BÚTOROK  ·  KIEGÉSZÍTŐK

Vendéglátás
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DESIGN
SZÉKEK

Design székeink forgalmazásánál az esztétikum mellett a funkcionalitásra 
egyaránt törekszünk. Ezért kárpitozott székeink is a megszokott minőségben 
és magas szintű gyártástechnológiával készülnek fa, valamint fém lábakkal, 
trendi szövetekkel.

TN-Again szék

Tömör bükkfa vázas szerkezet, 
hajlított tömör fa. Fa ülő és háttámla.
59x82x57 cm, ülésmag.: 46,7 cm

TN-Era szék

Fa vázas szék,,
kárpitozott ülőfelülettel, 
43x88x50 cm, ülésmag.: 46 cm

TN-Malmö szék

Bükkfa vázas szék, rétegelt lemezes
ülő és háttámla, kárpitozott kivitel.
56x86x58 cm, ülésmag.: 47 cm

50
db

50
db

50
db
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VENDÉGLÁTÁS 
Design székek

MA-Toledo karfás szék

Fa vázas, 
kárpitozott ülőfelülettel, 
64x83x69 cm, ülésmag.: 45 cm

TN-Albu szék

Kárpitozott szék,
fa lábszerkezettel,
58x85x64 cm, ülésmag.: 47 cm

TN-Ginger kanapé

Kárpitozott szék,
fa lábszerkezettel,
57x83x59 cm, ülésmag.: 47 cm

50
db

50
db

50
db
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MODERN 
formák,  
TRENDI 
színek
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VENDÉGLÁTÁS
Design székek

TI-Laser N-M szék

Fa vázas,
műanyag ülőfelülettel,
40x80x40 cm, ülésmag.: 45 cm

TN-Banana szék

Fa vázas szék, kárpitozott
ülőfelülettel és fa háttámlával,
46x82x48 cm, ülésmag.: 45 cm

NY-Carmen szék

kárpitozott ülőfelület és háttámla,
fa lábszerkezet,
58x87x63 cm, ülésmag.: 48 cm

NY-Patkó szék

kárpitozott ülőfelület és háttámla,
fa lábszerkezet,
56x82x59 cm, ülésmag.: 48 cm

NY-Adria szék

kárpitozott ülőfelület és háttámla,
fa lábszerkezet,
47x95x56 cm, ülésmag.: 48 cm

TN-Merano 311 szék

Fa vázas, szék fa
ülőfelülettel és háttámlával,
49x79x52 cm, ülésmag.: 47 cm

50
db

50
db

20
db

20
db

20
db

NY-Patkó fotel

kárpitozott ülőfelület és háttámla,
fa lábszerkezet,
68x82x59 cm, ülésmag.: 48 cm

20
db

NY-Chester szék

kárpitozott ülőfelület  
és háttámla, fa lábszerkezet,
47x95x56 cm, ülésmag.: 48 cm

20
db

50
db

TN-Split323 szék

Fa vázas, kárpitozott,
karfás szék,
62x78x63 cm, ülésmag.: 47 cm

50
db
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VENDÉGLÁTÁS 
Design székek

AX-Factoryx szék

Fémvázas, fém ülőfelületű bárszék. Ipari, 
vintage stílusban. Vendéglátóhelyek, 
cukrászdák, bárok, éttermek számára 
kitűnő választás. Rakásolható.
36x85x42 cm, ülésmag.: 43 cm

AX-Factoryx bárszék

Fémvázas, fém ülőfelületű bárszék. Ipari, 
vintage stílusban. Vendéglátóhelyek, 
cukrászdák, bárok, éttermek számára 
kitűnő választás. Rakásolható.
31x76x3 cm, ülésmag.: 76 cm

AX-Pablo karfás szék

Favázas beltéri design szék, kárpitozott 
ülőfelülettel, karfás kivitel. Vendéglátóhe-
lyek, cukrászdák, bárok, éttermek 
számára kitűnő választás. 
56x88x56 cm, ülésmag.: 48 cm

AX-Trend szék

Favázas beltéri design szék, 
kárpitozott ülőfelülettel. Vendéglátó-
helyek, cukrászdák, bárok, éttermek 
számára kitűnő választás.
46x82x51 cm, ülésmag.: 43 cm

TN-Punton szék

Fa vázas szék, 
fa ülőfelülettel 
és háttámlával,
52x75x49 cm, ülésmag.: 46 cm

TN-Split 311 szék

Fa vázas szék, 
fa ülőfelülettel 
és háttámlával,
52x78x56 cm, ülésmag.: 46 cm

INDUSZTRIÁLIS 
és MODERN székek

RAKTÁRKÉSZLETRŐL
 A KÉSZLET 

EREJÉIG!

50
db

50
db
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VENDÉGLÁTÁS
Design székek
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VENDÉGLÁTÁS 
Design székek

SCA-Smilla szék

2840, Fehérített és füstös bükk 
változatban. Többrétegű 
bükkfa ülőfelület, tömör bükk láb.
46x82x50 cm, ülésmag.: 47 cm

PE-Kuadra 1325 szék

Idompréslet rétegeltlemez palást,
krómozott fémláb és rozsdamentes
acél karfa, rakásolható. 54x85x59 cm, 
ülésmag.: 46 cm Rakásolható.

PE-Malmö 390 szék

A kőrisfavázas fehérített, fekete  
vagy világos szürke foltos kivitelben, 
rétegeltlemez héj, rakásolható.
51x78x51 cm, ülésmag.: 46 cm

20
db

50
db

50
db
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VENDÉGLÁTÁS
Design székek

PE-Gliss 904/F szék

A kőrisfa láb lehet fehérített vagy
fekete foltos, technopolimer palást
59,5x76x55,5 cm, ülésmag.: 46 cm 
elérhető fehér vagy homok színben.

PE-Babila 2710/A szék 
Rétegelt lemezes ülőlap 
és háttámla, 
kárpitozott ülőfelület 
48x80x52 cm, ülésmag.: 48 cm

TI-Laser-V szék

Fa vázas, műanyag 
ülőfelülettel
40x80x43 cm, 
ülésmag.: 45 cm

Minimalista
stílus, 

modern 
formák 

20
db

50
db

50
db
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SCA-Natural Miss B szék 

2800FN
Műanyag palást,
bükkfa lábszerkezet
58x77x60 cm, ülésmag.: 45 cm

SCA-Natural Zebra szék 

2805FN
Műanyag palást,
bükkfa lábszerkezet
48x82x51 cm, ülésmag.: 47 cm

PE-Babila 2750 szék 

2826RN
Műanyag palást,
bükkfa lábszerkezet
61x78x57 cm, ülésmag.: 47 cm

25
db

25
db

50
db
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SCA-Natural Chloé szék 

2833
Műanyag palást, bükkfa lábszerkezet
49x83x51 cm, ülésmag.: 47 cm
Rakásolható: maximum 8 darab.

SCA-Natural Diva szék 

2815
Műanyag palást, bükkfa lábszerkezet
50x84x53 cm, ülésmag.: 47 cm
Rakásolható: maximum 8 darab.

SCA-Natural Ola szék

2115
Műanyag palást, bükkfa lábszerkezet
59x82x54 cm, ülésmag.: 45 cm
Rakásolható: maximum 6 darab.

25
db

25
db

25
db

VENDÉGLÁTÁS
Design székek
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VENDÉGLÁTÁS
Design székek

SCA-Lady B Pop szék

2698
fém vázas, kárpitozott palástos 
56x78x58 cm, ülésmag.: 45 cm

SCA-Giulia Pop szék

2685
fém vázas, kárpitozott palástos 
61x78x57 cm, ülésmag.: 46 cm

SCA-Alice Pop szék

2673
fém vázas, kárpitozott palástos 
52x84x51 cm, ülésmag.: 51 cm

25
db

25
db

SCA-Drop Pop szék

2829
fém vázas, kárpitozott palástos 
61x78x57 cm, ülésmag.: 46 cm

SCA-Lisa karfás szék

2851
fém vázas, kárpitozott ülőfelülettel 
51x77x56 cm, ülésmag.: 46 cm

SCA-Lisa szék

2853-2 
fém vázas, kárpitozott ülőfelülettel 
51x77x56 cm, ülésmag.: 46 cm

25
db

25
db

25
db

25
db
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VENDÉGLÁTÁS 
Design székek

SCA-Natural Miss B Pop szék

2802
tömörfa vázas szék, kárpitozott 
ülőfelülettel és háttámlával
58x77x60 cm, ülésmag.: 45 cm

SCA-Natural Drop Pop szék 

2829
tömörfa vázas szék, kárpitozott 
ülőfelülettel és háttámlával 
61x80x58 cm, ülésmag.: 46 cm

SCA-Natural Giulia Pop szék 

2824
tömörfa vázas szék, kárpitozott 
ülőfelülettel és háttámlával 
61x78x57 cm, ülésmag.: 46 cm

25
db

25
db

25
db

Bútorozzon 
KREATÍVAN!
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SCA-You szék 

2803
tömörfa vázas szék, kárpitozott 
ülőfelülettel és háttámlával
61x81x59 cm, ülésmag.: 47 cm

SCA-Me arany szék  

2808
fémvázas szék, arany színű  
lábakkal, kárpitozott palásttal
57x82x61 cm, ülésmag.: 47 cm

SCA-Me szék  

2804
tömörfa vázas szék, kárpitozott 
ülőfelülettel és háttámlával
57x82x61 cm, ülésmag.: 47 cm

25
db

25
db

25
db

VENDÉGLÁTÁS
Design székek
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BANKETT ÉS KONFERENCIA
Favázas székek

PA-Moma SOFT 472H szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
46x83x53 cm, ülésmag.: 47 cm

PA-Miss 49 SF szék 

bükk favázas szék, kárpitozott 
ülőlappal és háttámlával
47x86x55 cm, ülésmag.: 49 cm
Rakásolható: maximium 3 darab.

PA-Miss 49 SR szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
60x86x60 cm, ülésmag.: 49 cm

PA-Miss 49 SM szék 

bükk favázas fotel,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
74x83x75 cm, ülésmag.: 39 cm

PA-Miss 49 SN szék 

bükk favázas kanapé,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
142x83x75 cm, ülésmag.: 39 cm

PA-Miss 49SI szék 

bükk favázas bárszék,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
47x108x57 cm, ülésmag.: 80 cm

FAVÁZAS
SZÉKEK

A favázas székek egyszerre képviselik az eleganciát,  

kényelmet. A fa megmunkálásával különleges formák  

alakíthatóak ki, ami látványos székekben ölt testet.

Masszív, tartós megoldás a vendéglátóhelyek számára.

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db
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ÉRSEKI PALOTA I Eger
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek

PA-Opera Boheme 49 EF szék 

bükk favázas szék, kárpitozott 
ülőlappal és háttámlával
47x85x56 cm, ülésmag.: 49 cm
Rakásolható: maximum 3 darab.

PA-Opera Casta 49 G szék 

bükk favázas szék, 
kárpitozott ülőlappal 
és háttámlával
47x86x58 cm, ülésmag.: 49 cm

PA-Oper Boheme 49 ER szék 

bükk favázas szék, 
kárpitozott ülőlappal 
és háttámlával
47x85x56 cm, ülésmag.: 49 cm

PA-Dafne 49 H szék 

bükk favázas szék, kárpitozott 
ülőlappal és háttámlával
54x92x55 cm, ülésmag.: 47 cm

PA-Woody 47WP szék 

bükk favázas szék karfás,
kárpitozott ülőlappal
54x91x55 cm, ülésmag.: 47 cm

PA-Capua 490 A szék 

bükk favázas szék, kárpitozott 
ülőlappal és háttámlával
45x97x53 cm, ülésmag.: 48 cm

PA-Opera 
Boheme 49 EN szék 

bükk favázas kanapé, 
kárpitozott ülőlappal 
és háttámlával
140x81x72 cm, 
ülésmag.: 38 cm

PA-Opera  
Boheme 49 EM szék 

bükk favázas fotel, 
kárpitozott ülőlappal 
és háttámlával
72x81x72 cm, 
ülésmag.: 38 cm

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek

PA-Italia 439 A szék 

bükk favázas szék, fa
ülőlappal és háttámlával
45x83x52 cm, ülésmag.: 47 cm

PA-Italia 439 C szék

bükk favázas szék, kárpitozott
ülőlappal és háttámlával
45x83x52 cm, ülésmag.: 47 cm

PA-Maxim Soft 170 szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
43x90x46 cm, ülésmag.: 48 cm

25
db

25
db

25
db
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek

PA-Soul Soft 472 szék

bükk favázas szék, kárpitozott
ülőlappal és háttámlával
45x90x55 cm, ülésmag.: 47 cm

PA-Carmen 490 D szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
45x97x52 cm, ülésmag.: 48 cm

PA-Lady New 47 szék 

bükk favázas szék, kárpitozott
ülőlappal és háttámlával
47x98x55 cm, ülésmag.: 49 cm

25
db

25
db

25
db

TÖKÉLETES 
kényelem 
EXKLUZÍV

formák
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek

PA-Medaillon 187 szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
47x108x57 cm, ülésmag.: 80 cm

PA-Virginia 276 szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
47x108x57 cm, ülésmag.: 80 cm

PA-Blason 182 szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
47x108x57 cm, ülésmag.: 80 cm

PA-Agatha 270 szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
47x108x57 cm, ülésmag.: 80 cm

PA-Victoria 202 szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
47x108x57 cm, ülésmag.: 80 cm

PA-Elias 266 szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
47x108x57 cm, ülésmag.: 80 cm

PA-Noblesse 207 szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
47x108x57 cm, ülésmag.: 80 cm

PA-Capitol soft 138 szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
47x108x57 cm, ülésmag.: 80 cm

PA-Astra soft 153 szék 

bükk favázas szék,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
47x108x57 cm, ülésmag.: 80 cm

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek
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PA-Eden 121 szék

Bükkfa vázas,
kárpitozott ülőfelülettel
44x82x54 cm, ülésmag.: 47 cm

PA-Odeon 105 szék

Bükkfa vázas, kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával
44x80x55 cm, ülésmag.: 47 cm

PA-Capitol 129 szék

Bükkfa vázas, kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával
46x83x52 cm, ülésmag.: 47 cm

25
db

25
db

25
db
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PA-Nob 224 szék 

bükk faváz, kárpitozott ülőlappal és hát-
támlával. Rakásolható: maximum 5 darab.
50x86x58 cm, ülésmag.: 48 cm

PA-Roald 250 szék 

bükk faváz, kárpitozott ülőlappal
55x80x57 cm, 
ülésmag.: 50 cm

PA-Edgar 268 szék 

bükk faváz, kárpitozott ülőlappal
52x80x57 cm, 
ülésmag.: 50 cm

25
db

25
db

25
db

Olasz 
design, 
egyedi
formák
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek

MA-Sofia  
szék 

bükk favázas, 
kárpitozott ülő 
és háttámlával
61x82x63 cm, 
ülésmag.: 45 cm

MA-Sorra 
szék 

bükk favázas, 
kárpitozott ülő 
és háttámlával
66x82x61 cm, 
ülésmag.: 45 cm

MA-Alberta  
szék 

bükk favázas, 
kárpitozott ülő 
és háttámlával
58x85x51 cm, 
ülésmag.: 45 cm

MA-Oslo 
szék 

bükk favázas, 
kárpitozott ülő 
és háttámlával
47x85x63 cm, 
ülésmag.: 45 cm

MA-Tokyo 
szék 

bükk favázas, 
kárpitozott ülő 
és háttámlával
54x86x45 cm, 
ülésmag.: 45 cm

DV-Irish 
szék 

tömörfa szerkezet, 
műbőr kárpitozott 
ülől és háttámlával
45,5x101x57 cm, 
ülésmag.: 46 cm

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek

DV-K4 
szék 

tömörfa szerkezet, 
műbőr kárpitozott 
ülőlappal
42x99,5x48 cm, 
ülésmag.: 47 cm

DV-Dávid 
szék 

tömörfa szerkezet, 
textil kárpitozott 
ülőlappal  
41x96,5x46 cm, 
ülésmag.: 47 cm

PA-Pisa quadra 
404 Q szék 

bükk favázas, 
kárpitozott 
ülőlappal
43x82x47 cm, 
ülésmag.: 47 cm

PA-Venezia 
42 A szék 

bükk favázas,
fonott 
ülőfelülettel
43x87x46 cm, 
ülésmag.: 47 cm

PA-Roby 451 
szék 

bükk favázas 
szerkezet,
összecsukható
43x78x44 cm, 
ülésmag.: 46 cm

PA-Pisa 
404 szék 

bükk favázas, 
kárpitozott 
ülőlappal
43x82x47 cm, 
ülésmag.: 47 cm

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db

Maximális 
kényelem, 
karakteres

formák
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SL-Nexton 131 szék

Bükkfa vázas,
kárpitozott ülőfelülettel
46x87x52 cm, ülésmag.: 46 cm

SL-Minore 133 szék

Bükkfa vázas, kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával
46x88x53 cm, ülésmag.: 46 cm

SL-Nexton 233 karfás szék

Bükkfa vázas, kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával
46x87x52 cm, ülésmag.: 46 cm

25
db

25
db

25
db
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek

SL-Hilda 133 szék

Bükkfa vázas, 
kárpitozott ülőfelülettel 
és háttámlával
42x94x52 cm, ülésmag.: 46 cm

SL-Héra 831 szék

Bükkfa vázas, 
kárpitozott ülőfelülettel,
Rakásolható: maximum 4 darab.
42x87x52 cm, ülésmag.: 46 cm

SL-Júnó 831 szék

Bükkfa vázas,
kárpitozott ülőfelülettel,
Rakásolható: maximum 4 darab.
42x87x52 cm, ülésmag.: 46 cm

SE-Linda szék 

hajlított bükk faváz 
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
42x95,5x40 cm, ülésmag.: 45 cm

SE-Betti szék 

bükk faváz,
kárpitozott ülőlappal
és háttámlával
42x104x43 cm, ülésmag.: 46 cm

SE-Berta szék 

bükk faváz kárpitozott 
ülőlappal és háttámlával.
Rakásolható: maximum 5 darab.
43x100x42 cm, ülésmag.: 46 cm

SE-Leo szék 

bükk faváz, kárpitozott 
ülőlappal és háttámlával. 
Rakásolható: maximum 5 darab.
50x91x44 cm, ülésmag.: 48 cm

SE-Panna szék 

bükk faváz,
kárpitozott ülőlappal
40x95x38 cm, 
ülésmag.: 45 cm

SE-Micra szék 

bükk faváz,
kárpitozott ülőlappal
42x83x39 cm, 
ülésmag.: 46 cm

25
db

25
db

25
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25
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25
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25
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25
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25
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25
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek

PA-Lory 415 szék 

bükkfa vázas szék,
kárpitozott ülőlappal
43x94x44 cm, ülésmag.: 47 cm

PA-Roma 42L szék 

bükkfa vázas szék,
kárpitozott ülőlappal
43x90x49 cm, ülésmag.: 46 cm

PA-York 446B szék 

bükkfa vázas szék, fa ülőlappal 
és háttámlával
44x84x46 cm, ülésmag.: 46 cm

PA-Cueno szék 

bükkfa vázas szék,
kárpitozott ülőlappal
43x85x46 cm, ülésmag.: 49 cm

PA-Ariston 111 szék 

bükkfa vázas szék, fa ülőlappal 
és háttámlával
68x96x48 cm, ülésmag.: 46 cm

PA-Soko-472D szék 

bükkfa vázas szék, fa ülőlappal 
és háttámlával
44x90x50 cm, ülésmag.: 45 cm

PA-Milano 47C szék 

bükkfa vázas szék, fa ülőlappal 
és háttámlával
43x84x50 cm, ülésmag.: 46 cm

PA-America 491 szék 

bükkfa vázas szék, fa ülőlappal 
és háttámlával
46x87x50 cm, ülésmag.: 46 cm

PA-Biella 481B szék 

bükkfa vázas szék,
kárpitozott ülőlappal
42x86x46 cm, ülésmag.: 46 cm

25
db

25
db

25
db

25
db

25
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25
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25
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25
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25
db



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

78

SL-Arton 133 szék

Bükkfa vázas, kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával
47x94x59 cm, 
ülésmag.: 46 cm

SL-Arton 233 karfás szék

Bükkfa vázas, kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával
60x94x59 cm, 
ülésmag.: 46 cm

SL-Firenze 133 szék

Bükkfa vázas, kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával
Rakásolható: maximum 5 darab.
49x98x59 cm, ülésmag.: 51 cm

SL-Berry 133 szék

Bükkfa vázas, kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával
Rakásolható: maximum 4 darab.
47x91x51 cm, ülésmag.: 46 cm

25
db

25
db

25
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25
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek

SL-Lille 132 szék

Bükkfa vázas,
kárpitozott ülőfelülettel
45x84x48 cm, 
ülésmag.: 45 cm

SL-Capriccio 133 szék

Bükkfa vázas, kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával
53x95x58 cm, 
ülésmag.: 45 cm

SL-Capriccio 233 karfás szék

Bükkfa vázas, kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával 
53x95x58 cm, 
ülésmag.: 45 cm

SL-Rondo 231 szék

Bükkfa vázas,
kárpitozott ülőfelülettel
59x80x59 cm, ülésmag.: 44 cm

Sl-Rondo 221 szék

Bükkfa vázas,
lemezes ülőfelülettel
59x80x59 cm, ülésmag.: 44 cm

SL-Yelu 831 szék

Bükkfa vázas,
kárpitozott ülőfelülettel
43x78x48 cm, ülésmag.: 46 cm

SL-Xandar 121 szék

Bükkfa vázas,
lemezes ülőfelülettel
49x88x45 cm, 
ülésmag.: 47 cm

Elegáns
és kényelmes 

formák 

25
db

25
db

25
db

25
db

25
db

25
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25
db
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MŰANYAG PALÁSTOS
SZÉKEK BELTÉRRE

SCA-Jenny szék 

Polypropilén szék, anodizált 
alumínium lábakkal
Rakásolható: maximum 8 darab.
49x85x47 cm, ülésmag.: 47 cm

SCA-Lisa Techno szék 

Polypropilén szék, anodizált 
alumínium lábakkal
Rakásolható: maximum 8 darab.
51x76x54 cm, ülésmag.: 46 cm

SCA-Diva szék 

Üvegszálas technopolimer ülőfelület, poli-
karbonát háttámla, alumínium lábakkal. 
Rakásolható: maximum 8 darab.
46x83x53 cm, ülésmag.: 46 cm

SCA-LADY B szék 

Üvegszálas technopolimer ülőfelület, poli-
karbonát háttámla, alumínium lábakkal. 
Rakásolható: maximum 8 darab.
56x78x58 cm, ülésmag.: 45 cm

SCA-Miss B Antishock szék

Polycarbonát ülőfelülettel,
krómozott acélcső lábbal
58x77x58 cm, 
ülésmag.: 45 cm

SCA-Giulia 2684 szék

Polycarbonát ülőfelülettel,
krómozott acélcső lábbal
61x78x57 cm, 
ülésmag.: 46 cm

SCA-Drop 2682 szék 

Technopolymer palást,
krómozott acélcső láb
Rakásolható: maximum 4 darab.
61x78x57 cm, ülésmag.: 46 cm

SCA-Mannequin 2660 szék 

Polypropilén műanyag palást,
krómozott acélcső láb
Rakásolható: maximum 8 darab.
45x90x52 cm, ülésmag.: 45 cm

SCA-Zebra Bicolore 2611 szék 

Polypropilén műanyag palást,
krómozott acélcső láb
Rakásolható: maximum 8 darab.
46x83x53 cm, ülésmag.: 46 cm

6 db / csomag

12
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6 db / csomag

12
db

4 db / csomag

12
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4 db / csomag

12
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4 db / csomag

12
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4 db / csomag

12
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4 db / csomag
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4 db / csomag
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FÉMVÁZAS
SZÉKEK

Fémvázas székeinkkel a stabilitás és a funkcionalitás  

megteremtése mellett a különböző stílusirányzatok  

megjelenésére is törekszünk. Ezért nem rettenünk  

el az egyedi igényeket megvalósító enteriőrök  

kialakításától sem.

82
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VENDÉGLÁTÁS
Fémvázas székek

Ax-Téva fotel

Szinterezett 
acélcső váz,
szűkített láb, 
rétegeltlemez
ülőfelület és támla.
40x80x50 cm, 
ülésmag.: 45 cm

Ax-Béta fotel 

Szinterezettt acél váz, 
kárpitozott ülőlap
54x93x46 cm, 
ülésmag.: 45 cm

Ax-Béta szék

Szinterezett váz,
egyedi formájú 
rétegeltlemez 
palást.
Kárpitozható: 
hát- és ülőlap.
40x80x50 cm, 
ülésmag.: 45 cm

25
db

25
db

25
db



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

84

BÁRSZÉKEK

SCA-Natural Zebra Pop bárszék

2812, Fa vázas,
kárpitozott ülőfelülettel
48x114x50 cm, ülésmag.: 78 cm

TN-Banana 131 bárszék 

Bükkfa vázas bárszék, kárpitozott 
ülőfelülettel és háttámlával
46x107x47 cm, ülésmag.: 76 cm

PA-Venezia 42 AI bárszék 

Bükkfa vázas bárszék,
kárpitozott ülőfelülettel
42x109x47 cm, ülésmag.: 81 cm

PA-Moma Soft 472 HI bárszék 

Bükkfa vázas bárszék, kárpitozott 
ülőfelülettel és háttámlával
46x99x52 cm, ülésmag.: 80 cm

PA-Silla 472 AI bárszék 

Bükkfa vázas bárszék,
kárpitozott ülőfelülettel
46x105x52 cm, ülésmag.: 80 cm

TI-Laser V bárszék

Fa vázas,
műanyag ülőfelülettel
41x118x41 cm, ülésmag.: 74 cm

SCA-Lisa techno bárszék

Fém vázas, 
műanyag ülőfelülettel,
52x98x50 cm, ülésmag.: 75 cm

SCA-Natural Divo bárszék

Fa vázas,
műanyag ülőfelülettel
52x95x49 cm, ülésmag.: 75 cm

20
db

20
db

20
db

20
db

20
db

20
db

20
db

20
db

YE-Debbie bárszék

0746104 – Fémvázas,
műbőr kárpitozott ülőfelülettel
44x100x51 cm, ülésmag.: 74 cm

20
db
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VENDÉGLÁTÁS
Bárszékek

SCA-Zebra Pop H80 bárszék

5731376 –  Gázrugós, állítható 
magasságú, műbőr kárpitozással
40x87-108x36 cm, ülésmag.: 62-83 cm

SCA- bárszék 

zártszelvény vázszerkezet,
kárpitozott ülőlap
35x65x35 cm, ülésmag.: 65 cm

B12 bárszék, B11 bárszék 

zártszelvény váz, kárpitozott ülőlap
35x82x35 cm, ülésmag.: 82 cm 
35x65x35 cm, ülésmag.: 65 cm

10
db

10
db

Levente bárszék 

kovácsoltvas váz,
kárpitozott ülőlap
48x106x40 cm, ülésmag.: 82 cm

20
db

SCA-Day H.82 bárszék

Fém vázas,
fém ülőfelülettel
40x83x27 cm, ülésmag.: 78 cm

20
db

20
db

TN-Again 006 bárszék

Favázas bárszék, fa ülőfelülettel
és háttámlával
55x107x54 cm, ülésmag.: 77 cm

TN-Merano 311 bárszék

Favázas bárszék, fa ülőfelülettel
és háttámlával
49x99x47 cm, ülésmag.: 78 cm

PE-Dome 268 bárszék

Műanyag vázas bárszék,
támla nélküli kivitel
43x76x42 cm, ülésmag.: 76 cm 

20
db

20
db

20
db

SCA-Frog Stool  bárszék

2812, Fém vázas,
műanyag ülőfelülettel
48x114x50 cm, ülésmag.: 78 cm

20
db
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TI-Neptun szék 

Alumínium váz,
műanyag ülőfelülettel
és háttámlával
54x82x44 cm, 
ülésmag.: 45 cm

KÜLTÉRI
SZÉKEK

TI-Louise szék 

Üvegszállal megerősített
műanyag szék,
többféle színben rendelhető
Rakásolható: maximum 8 darab.
52x84x41 cm, ülésmag.: 45 cm

TI-Specto szék 

Üvegszállal megerősített
műanyag szék,
többféle színben rendelhető
Rakásolható: maximum 10 darab.
46x80x44 cm, ülésmag.: 45 cm

TI-Stella szék 

Anodizált alumínium váz,
műanyag ülőfelülettel,
többféle színben rendelhető
Rakásolható: maximum 10 darab.
56x84x48 cm, ülésmag.: 45 cm

TI-Orient szék 

Üvegszállal megerősített
műanyag, többféle színben 
rendelhető
Rakásolható: maximum 4 darab.
47x83x40 cm, ülésmag.: 45 cm

TI-Rotus szék 

Üvegszállal megerősített
műanyag szék, többféle 
színben rendelhető
Rakásolható: maximum 4 darab.
47x83x40 cm, ülésmag.: 45 cm

TI-Mars szék 

Üvegszállal megerősített
műanyag karfás szék,  
többféle színben rendelhető
Rakásolható: maximum 4 darab.
58x79x58 cm, ülésmag.: 45 cm

TI-Sole szék 

Anodizált alumínium lábbal,
műanyag karfás palásttal.
Rakásolható: maximum 4 darab.
58x84x54 cm, 
ülésmag.: 46 cm

50
db

50
db

50
db

50
db

50
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50
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50
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50
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VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek

Kültéri székeink kivétel nélkül UV és időjárás álló felülettel rendelkeznek 

a hosszú élettartam érdekében. A modern és klasszikus stílusú üvegszállal 

erősített műanyag székek mellett alumínium vázas, elegáns polyrattan 

székeket kínálunk vendéglátóhelyek számára. 

UV-álló,  
könnyen 

tisztítható
felületek



SCA-Sunset karfás szék

Műanyag vázas, karfás, 
kültéri szék
61x82x59 cm, 
ülésmag.: 47 cm

WW-Sedna karfás szék

0662220 – Alumínium vázas,
textiles ülőfelület
Rakásolható: maximum 8 darab.
44x88x46 cm, ülésmag.: 46 cm

50
db

50
db

SCA-Ginevra karfás szék

Műanyag vázas, karfás
kültéri szék
57x86x56 cm, 
ülésmag.: 47 cm

50
db

WW-Nestor karfás szék

0662063 – Alumínium vázas,
textiles ülőfelület
Rakásolható: maximum 6 darab.
48x88x47 cm, ülésmag.: 46 cm

50
db

Időjárásálló,  
strapabíró
felületek

VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek
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SCA-Sirio szék 

2319 (61) – üvegszál erősítéses 
műanyag, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 8 darab.
86x86x50 cm, ülésmag.: 50 cm

SCA-Super Jenny szék 

2085 – üvegszál erősítéses 
műanyag, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 5 darab.
58x90x64 cm, ülésmag.: 45 cm

SCA-Gio szék 

2315 (81) – üvegszál erősítéses 
műanyag, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 8 darab.
49x84x50 cm, ülésmag.: 47 cm

12
db

12
db

12
db

12
db

SCA-Colette szék 

2283 (62) – üvegszál erősítéses 
műanyag, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 6 darab. 
47x85x47 cm, ülésmag.: 46 cm

VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek
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VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek

SCA-Lisa Filo  
szék

porfestett fém
vázszerkezet,

fonatolt ülőfelület
Rakásolható. 

52x78x60 cm, 
ülésmag.: 45 cm

SCA-Lisa Filo 
karfás szék

karfás, porfestett fém
vázszerkezet,

fonatolt ülőfelület
Rakásolható. 

52x78x60 cm, 
ülésmag.: 45 cm

SCA-Lisa Club 
szék

porfestett fém
vázszerkezet, műanyag  

fonatolt ülőfelület és 
háttámla Rakásolható. 

52x78x60 cm, 
ülésmag.: 45 cm

SCA-Lisa Club 
karfás szék

porfestett fém
vázszerkezet, műanyag  

fonatolt ülőfelület és 
háttámla Rakásolható. 

52x78x60 cm, 
ülésmag.: 45 cm

Időjárásálló,  
strapabíró
felületek

12
db

12
db

12
db

12
db
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VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek

SCA-Lady B  
szék

Fémvázas szerkezet,
műanyag ülőfelület, 
Rakásolható.
58x78x56 cm, 
ülésmag.: 45 cm

SCA-Lady B A slitta 
szék

Fémvázas szerkezet,
műanyag ülőfelület. 
Nem rakásolható.
61x78x57 cm, 
ülésmag.: 45 cm

SCA-Summer  
karfás szék

Fémvázas szerkezet,
fém ülőfelület
és háttámla,
elektrosztatikus  
porszórással festve.
Rakásolható.
55x80x57 cm, 
ülésmag.: 47 cm

SCA-Summer  
szék

Fémvázas szerkezet,
fém ülőfelület
és háttámla,
elektrosztatikus  
porszórással festve.
Rakásolható.
57x80x52 cm, 
ülésmag.: 47 cm

12
db

12
db

12
db

12
db
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NA-Riva karfás szék 

üvegszál erősítéses műanyag palást,
műanyag lábszerkezet, karfás
Rakásolható: maximum 5 darab.
58,5x86x55 cm, ülésmag.: 46,5 cm

NA-Riva Bistrot szék 

üvegszál erősítéses műanyag palást,
műanyag lábszerkezet
Rakásolható: maximum 5 darab.
49x83x54 cm, ülésmag.: 46,5 cm

NA-Dama karfás szék 

üvegszál erősítéses műanyag palást,
zárt csővázas lábszerkezet,
Rakásolható: maximum 5 darab.
61x86x58,5 cm, ülésmag.: 47 cm

NA-Regina szék 

üvegszál erősítéses műanyag palást,
zárt csővázas lábszerkezet
Rakásolható: maximum 5 darab.
46,5x86x58,5 cm, ülésmag.: 47 cm

10
db

10
db

10
db

10
db

VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek
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MODERN  
külterek

kialakítása

NA-Bora karfás szék 

üvegszál erősítéses 
műanyag, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 5 darab.
58,5x86x55 cm, ülésmag.: 46,5 cm

NA-Zac Classic szék

üvegszál erősítéses műanyag,
UV álló kivitel,  
összecsukható
45x84,5x51,5 cm, ülésmag.: 48,5 cm

NA-Bora Bistrot szék 

üvegszál erősítéses műanyag
UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 5 darab.
49x83x54 cm, ülésmag.: 46,5 cm

NA-Costa Bistrot szék 

üvegszál erősítéses műanyag,
UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 5 darab.
49x83x54 cm, ülésmag.: 46,5 cm

10
db

10
db

10
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10
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Kültéri székek
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VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek

Na-Trill Bistrot szék 

Üvegszál erősítésű műanyag  
vázszerkezet, erős teherviselő 
szerkezet, mely nagyobb stabilitást, 
nagyobb terhelhetőséget  
és hosszabb élettartamot biztosít.
50cmx 82,5x50cm Ülésma: 51,5cm

Na-Musa karfás szék 

Üvegszál erősítésű műanyag  
vázszerkezet, erős teherviselő 
szerkezet, mely nagyobb stabilitást, 
nagyobb terhelhetőséget  
és hosszabb élettartamot biztosít.
50cmx 82,5x50cm Ülésma: 51,5cm

Na-Trill karfás szék 
Üvegszál erősítésű műanyag  
vázszerkezet, erős teherviselő  
szerkezet, mely nagyobb  
stabilitást, nagyobb terhelhetőséget és 
hosszabb élettartamot biztosít.
53,5 x82,5 x53,5 cm Ülésma: 58,5 cm 

Na-Erika szék 
Üvegszál erősítésű műanyag  
vázszerkezet, erős teherviselő  
szerkezet, mely nagyobb stabilitást, 
nagyobb terhelhetőséget és hosszabb 
élettartamot biztosít. Rakásolható.
55 x86 x51 cm Ülésma: 44 cm 

Na-Trill bárszék 
Üvegszál erősítésű műanyag  
vázszerkezet, erős teherviselő  
szerkezet, mely nagyobb  
stabilitást, nagyobb terhelhetőséget és 
hosszabb élettartamot biztosít. 
53,5 x82,5x53,5 cm Ülésma: 58,5cm

Na-Gardenia karfás szék 
Üvegszál erősítésű műanyag  
vázszerkezet, erős teherviselő  
szerkezet, mely nagyobb  
stabilitást, nagyobb terhelhetőséget és 
hosszabb élettartamot biztosít. 
59 x86x56 cm Ülésma: 47cm

Az olasz tervezők által megálmodott bútorcsalád 

a teljes szék repertoárt tartalmazza, amire csak  

egy vendéglátóhelynek szüksége lehet. Bárszék, 

karfás és karfa nélküli szék közül választhat 

7 féle csodás színárnyalatban, matt hatású festéssel. 

A lábak csúszásmentes tapadással rendelkeznek. 

A bútorcsalád minden tagja rakásolható, ami segíti 

a helytakarékos tárolást. 12 hónapos garanciát 

tudunk érvényesíteni a termékekre rendeltetésszerű 

használat mellett.

10
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10
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10
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VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek

NA-Ninfea Relax szék 

Anodizált alumínium lábszerkezet,
műanyag palást
82x74x69 cm, 
ülésmag.: 41 cm

NA-Darsena szék

üvegszál erősítésű műanyag, 
összecsukható, 4 pozícióban állítható 
háttámla, fejtámlával
59x113x63 cm, ülésmag.: 44,5 cm

NA-Net relax szék

üvegszál erősítésű, műanyag,
UV ellenálló, matt hatású
Rakásolható: maximum 4 darab.
67x86x71 cm, ülésmag.: 41 cm

NA-Net szék

üvegszál erősítésű, műanyag,
UV ellenálló, matt hatású
Rakásolható: maximum 4 darab.
60x80x59 cm, ülésmag.: 46 cm

NA-Bit szék

üvegszál erősítésű, műanyag,
UV ellenálló, matt hatású
Rakásolható: maximum 4 darab.
52x84x55 cm, ülésmag.: 47 cm

NA-Aria szék 

Műanyag ülőfelület  
és háttámla, 
párna külön rendelhető
70,5x84x71 cm, ülésmag.: 43 cm

10
db

10
db

10
db

10
db

10
db

10
db

MODERN  
design, 

PASZTELL 
színek



100

VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek

NV-ASPEN szék

kültéri műanyag vázas, műanyag 
ülőfelülettel, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 10 darab.
46x82x51 cm, ülésmag.: 45 cm

50
db

NV-PANO szék

kültéri műanyag vázas, műanyag 
ülőfelülettel, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 10 darab.
46x82x51 cm, ülésmag.: 45 cm

50
db

NV-BERMO szék

kültéri műanyag vázas, műanyag 
ülőfelülettel, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 10 darab.
46x81x51 cm, ülésmag.: 43 cm

50
db

NV-NICE RATTAN szék

műanyag vázas, műanyag  
ülőfelülettel, rattan hatás
Rakásolható: maximum 10 darab.
44x88x59 cm, ülésmag.: 46 cm

50
db
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VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek

NV-CASTELLO karfás szék

kültéri műanyag vázas, műanyag 
ülőfelülettel, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 10 darab.
55x82x58 cm, ülésmag.: 46 cm

50
db

NV-ROYAL szék

kültéri műanyag vázas, műanyag 
ülőfelülettel, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 10 darab.
55x82x58 cm, ülésmag.: 46 cm

50
db

NV-SUNSET karfás szék

kültéri műanyag vázas, műanyag  
ülőfelülettel, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 10 darab.
57x84x57 cm, ülésmag.: 45 cm

50
db

NV-REGNUM karfás szék

kültéri műanyag vázas, műanyag  
ülőfelülettel, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 10 darab.
58x82x54 cm, ülésmag.: 46 cm

50
db

UV 
ellenállás

NV-SEGINUS karfás szék

kültéri műanyag vázas, műanyag  
ülőfelülettel, UV álló kivitel
Rakásolható: maximum 10 darab.
58x82x54 cm, ülésmag.: 46 cm

50
db
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VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek

WW-Spring de Luxe karfás szék

alumínium váz, 
króm lábvégekkel,
lapos műanyag szövéssel, 
41x91x39 cm, ülésmag.: 43 cm

WW-Oberon karfás szék

alumínium váz, lapos műanyag  
szövéssel, párna 
külön rendelhető.
44x82x42 cm, ülésmag.: 43 cm

WW-Janus karfás szék

alumínium váz, 
szövetes ülő és háttámla
Rakásolható: maximum 8 darab.
43x84x41 cm, ülésmag.: 46 cm

WW-Apollo karfás szék

alumínium váz, króm lábvégekkel,  
lapos műanyag szövéssel, 
Rakásolható: maximum 8 darab.
43x80x41 cm, ülésmag.: 46 cm

WW-Cana szék

alumínium váz, 
szövetes ülő és háttámla 
Rakásolható: maximum 8 darab.
43x84x41 cm, ülésmag.: 46 cm

WW-Magnum karfás szék

alumínium váz, króm lábvégekkel,
lapos műanyag szövéssel, párna 
44x84x38 cm, 
ülésmag.: 45 cm

50
db

50
db

50
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50
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50
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50
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VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek

WW-Adrianna szék

Műanyag üvegszál erősítésű  
kerti szék. Rakásolható.
51x78x49 cm, 
ülésmag.: 47 cm

WW-Orcus karfás szék

Aluminium vázas, karfás kerti szék,
szövetes ülőfelülettel és támlával
51x78x49 cm, 
ülésmag.: 47 cm

WW-Triton karfás szék

Aluminium vázas, karfás kerti szék,
szövetes ülőfelülettel és támlával
44x87x45 cm, 
ülésmag.: 45 cm

WW-Orion szék

Aluminium vázas, kerti szék,
szövetes ülőfelülettel, párnával
47x88x42 cm,
ülésmag.: 43 cm

WW-Verona karfás szék

Műanyag üvegszál erősítésű  
kerti szék,Rakásolható.
51x78x49 cm, 
ülésmag.: 47 cm

WW-Nestor karfás szék

Aluminium vázas, karfás kerti szék,
fa hatású ülőfelülettel és támlával.
44x87x45 cm, 
ülésmag.: 46 cm

WW-Varuna szék

Aluminium vázas, kerti szék,
szövetes ülőfelülettel, párnával
51x88x49 cm, 
ülésmag.: 47 cm

WW-Tina szék

alumínium váz, króm lábvégekkel,
lapos műanyag szövéssel, párna 
külön rendelhető
44x80x41 cm, ülésmag.: 44 cm

WW-Kerberos karfás szék

Aluminium vázas, karfás kerti szék,
polyrattan ülőfelülettel és támlával.
44x87x45 cm, 
ülésmag.: 45 cm

50
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50
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SCA-Olimpia trend 2635 szék

üvegszállal erősített polipropilén váz,
rattan fonott hatású ülő és hátfelület
Rakásolható: maximum 8 darab.
51x87x54 cm, ülésmag.: 45 cm

SCA-Lucrezia 2322 karfás szék

üvegszállal erősített polipropilén váz,
rattan fonott hatású ülő és hátfelület
Rakásolható: maximum 4 darab.
57x88x56 cm, ülésmag.: 47 cm

SCA-Lucrezia 2323 szék

üvegszállal erősített polipropilén váz,
rattan fonott hatású ülő és hátfelület
Rakásolható: maximum 6 darab.
48x88x56 cm, ülésmag.: 47 cm

12
db

12
db

12
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VENDÉGLÁTÁS
Kültéri székek

SCA-Maxima 2321 karfás szék

üvegszállal erősített polipropilén váz,
rattan fonott hatású ülő és hátfelület
Rakásolható: maximum 12 darab.
72x83x60 cm, 
ülésmag.: 45 cm

SCA-Olimpia trend 2279 szék

üvegszállal erősített polipropilén 
váz, rattan fonott hatású ülős 
és hátfelület
Rakásolható: maximum 4 darab.
61x82x55 cm, ülésmag.: 45 cm

WW-Saturn szék

alumínium váz, króm lábvégekkel,
lapos műanyag szövéssel, párna 
külön rendelhető.
44x87x42 cm, ülésmag.: 43 cm

WW-Juno szék

alumínium váz, króm lábvégekkel, lapos  
műanyag szövéssel, párna külön rendelhető
Rakásolható: maximum 8 darab.
43x90x41 cm, ülésmag.: 46 cm

WW-Mars karfás szék

alumínium váz, teakfa karfával
lapos műanyag szövéssel, párna  
külön rendelhető
Rakásolható: maximum 10 darab.
45x87x39 cm, ülésmag.: 45 cm

WW-Viking szék

alumínium váz, króm lábvégekkel,
lapos műanyag szövéssel, párna 
külön rendelhető
44x88x43 cm, ülésmag.: 45 cm

WW-Palma szék

alumínium váz, króm lábvégekkel,
lapos műanyag szövéssel, 
párna külön rendelhető
Rakásolható: maximum 5 darab.
44x77x42 cm, ülésmag.: 43 cm

12
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WW-Siesta de Luxe napozóágy

alumínium váz, króm lábvégekkel, lapos műanyag szövéssel, több 
fokozatban dönthető háttámla, párna és kisasztal külön rendelhető 
Rakásolható: maximum 6 darab. 63x40x200 cm, ülésmag.: 40 cm

WW-Siesta napozóágy

alumínium váz, króm lábvégekkel, lapos műanyag szövéssel,
több fokozatban dönthető háttámla, párna és kisasztal külön rendelhető
58x40x200 cm, ülésmag.: 37 cm

12
db

12
db
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VENDÉGLÁTÁS
Kültéri szettek

WW-Lexus bárasztal

alumínium váz, króm lábvégekkel,
lapos műanyag szövéssel, asztallappal
160x113x80 cm

WW-Inca bárszék

alumínium váz, króm lábvégekkel, lapos 
műanyag szövéssel, párna külön rendelhető
35x79x35 cm, ülésmag.: 79 cm

WW-Inca L bárszék

alumínium váz, króm lábvégekkel, lapos 
műanyag szövéssel, párna külön rendelhető
35x105x35 cm, ülésmag.: 79 cm

WW-Silvia fotel

alumínium váz, króm lábvégekkel, lapos 
műanyag szövéssel, párna külön rendelhető
83x76x80 cm, ülésmag.: 50 cm

WW-Andrea fotel

alumínium váz, króm lábvégekkel, lapos 
műanyag szövéssel, párna külön rendelhető
70x83x78 cm, ülésmag.: 45 cm

WW-Silvia kanapé

alumínium váz, króm lábvégekkel, lapos 
műanyag szövéssel, párna külön rendelhető
140x76x80 cm, ülésmag.: 50 cm

WW-Andrea kanapé

alumínium váz, króm lábvégekkel, lapos 
műanyag szövéssel, párna külön rendelhető
51x87x54 cm, ülésmag.: 45 cm

WW-Lexus Lounge dohányzóasztal

alumínium váz, króm lábvégekkel,
lapos műanyag szövéssel, asztallappal
120x50x80 cm

WW-Andrea asztal

alumínium váz, króm lábvégekkel,
lapos műanyag szövéssel, asztallappal
51x87x54 cm, ülésmag.: 45 cm

25
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FÉMVÁZAS
ASZTALOK

Éttermi asztalainkat a beltéri vendéglátás igényeinek  

megfelelően alakítottuk ki. Ezért a 4-6 fős fémvázas  

asztalainkat négyzet, téglalap, ovál és kör lappal  

készítjük, acél vázzal. 

Az asztallap választék a katalógus 147. oldalán található.

108
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VENDÉGLÁTÁS
Fémvázas asztalok

A220/K asztal  

max. 80x80 cm négyzet 
asztallappal rendelhető!
Elektrosztatikusan porszórt,
szűkített acélcső váz,
krómozott dísz lábdugóval.
Magasság: 75 cm

A220 asztal  

120x80 cm-től téglalap vagy ovál
asztallappal rendelhető!
Elektrosztatikusan porszórt,
szűkített acélcső váz,
krómozott dísz lábdugóval.
Magasság: 75 cm

Levente asztal 

kovácsoltvas váz, 
max. 80x80 cm négyzet 
vagy max. Ø80 cm kör 
asztallappal 
rendelhető!
Ø80x75 cm

5
db

A214/K asztal  

max. 80x80 cm négyzet 
asztallappal rendelhető!
Elektrosztatikusan porszórt,
szűkített acélcső váz,
krómozott dísz lábdugóval.
Magasság: 75 cm

A214 asztal  

120x80 cm-től téglalap vagy ovál
asztallappal rendelhető!
Elektrosztatikusan porszórt,
szűkített acélcső váz,
krómozott dísz lábdugóval.
Magasság: 75 cm

BÉTA asztal  

vázszerkezet: 18 mm átmérőjű  
acél cső váz, műanyag 
végzáró elem, asztallap: 
18 mm vastag, ABS élzárás, 
kerekített kivitel. 
135x75x90 cm

SCA-NEMO asztal  

max. 80x80 cm négyzet 
asztallappal rendelhető!
Aluminium vázas asztal
Magasság: 75 cm

PE-LUNAR asztal  

Fémvázas asztalbázis
Maximum 80x80 cm-es 
asztallappal
Magasság: 75 cm

SCA-MIRTO asztal  

80x80 cm-es asztallap,  
porszórt fém 
zártszelvény váz 
Magasság: 75 cm

20
db

20
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FAVÁZAS
ASZTALOK

Favázas asztalainkat éttermek, szállodák számára forgalmazzuk,  

beltéri felhasználásra. Nagyobb társaságok fogadásához asztalaink  

felülete szétnyitható, és a stabilitás megtartása érdekében tömör  

bükkfából készítjük a lábakat.

110
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas asztalok

TN-Trapet asztal 

Asztallap: laminált bútorlap,
Asztalláb: tömör bükkfa,
160/220x76x90 cm

TN-Stockholm asztal 

Asztallap: laminált bútorlap,
Asztalláb: tömör bükkfa,
160x76x90 cm

SE-Panna asztal 

Asztallap: laminált bútorlap,
Asztalláb: tömör bükkfa,
szétnyitható asztalfelület
120/160x78x80 cm

SE-Linda asztal 

Asztallap: laminált bútorlap,
Asztalláb: tömör bükkfa,
szétnyitható asztalfelület
160/200x78x80 cm

TN-Jylland asztal 

Asztallap: laminált bútorlap,
Asztalláb: 
tömör bükkfa,
160x76x90 cm

SE-Miki asztal 

Asztallap: laminált bútorlap,
Asztalláb: tömör bükkfa,
szétnyitható asztalfelület
110/200x78x75 cm
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MŰANYAG
ASZTALOK

NA-Loto Relax 60 asztal 

Alumínium lábszerkezet, HPL 
asztallappal, 60x42x60 cm

NA-Aria 60 asztal 

Műanyag asztallap és vázszerkezet
60x42x60 cm

NA-Aria 100 asztal 

Műanyag asztallap és vázszerkezet
100x40x60 cm

3
db

3
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3
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VENDÉGLÁTÁS
Műanyag asztalok

Kültéri asztalainkat szettben vásárolva, illetve valamennyi kültéri székünkkel 

párosítva kiváló szabadtéri időtöltést nyújtanak a vendégek számára. Asztalaink 

rakásolható vagy összecsukható kivitelben készülnek, UV és időjárásálló  

szerkezettel, választható trendi színekben.

NA-Step asztal

üvegszál erősítésű műanyag, 
UV ellenálló, Ø60,5x76,5 cm

NA-Clip asztal

üvegszál erősítésű műanyag, 
UV ellenálló, 80x75x80 cm

NA-Spitz asztal

üvegszál erősítésű műanyag, 
UV ellenálló, Ø60,5x76,5 cm

5
db

5
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5
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SCA-Orazio asztal

2189 (81)
polipropilén asztallap, anodizált 
alumínium lábazat, rakásolható kivitel,
összecsukható.
70x75x70 cm

SCA-Tavolone asztal

1886 (70)
polipropilén asztallap, négyzetes 
alumínium lábazat (8x8 cm),
összecsukható.
170x75x100 cm

SCA-Sovrapponibile asztal

2187
polipropilén asztallap, anodizált 
alumínium lábazat, rakásolható kivitel,
kültéri használatra is alkalmas.
70x75x70 cm

UV 
ellenállás

5
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SCA-Olimpo asztal

2197 (11)
polipropilén asztallap, anodizált alumínium lábazat,
összecsukható, kültéri használatra is alkalmas.
80x73x80 cm

SCA-Ribalto Top asztal

2146
polipropilén asztallap, anodizált alumínium lábazat, 
összecsukható, kültéri használatra is alkalmas.
140x73x80 cm

5
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PE-Ypsilon 4790 

porszórt alumínium asztalváz,
maximum 60x60-as
lappal rendelhető
Ø66x73 cm

PE-Liberty 4230 

fekete festett asztalbázis,
maximum 100x100 cm-es
lappal rendelhető
Ø60x73 cm

PE-Ypsilon 4794 

porszórt alumínium bárasztalváz,
maximum 60x60-as
lappal rendelhető
Ø66x110 cm

PE-Liberty 4220  

fekete festett asztalbázis,
maximum 150x190 cm-es
lappal rendelhető
76x73x46 cm

PE-Inox 4424-AC 

Inox, csiszolt felületű acél
szerkezet, maximum 70x70-es
lappal rendelhető
40x110x40 cm

PE-Inox 4421-AC 

Inox, csiszolt felületű acél szerkezet, 
maximum 90x90-es lappal rendelhető,
szintezhető talpcsavarral
40x73x40 cm

Asztal bázisaink nagy formai és stílusválasztékban készülnek,  

megtartva a funkcionalitás szempontjait. Ennek köszönhetően  

bármilyen jellegű rendezvények széles körében használhatók. 

Az asztallap választék a katalógus xx. oldalán található.

ASZTAL 
BÁZISOK

20
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VENDÉGLÁTÁS
Asztal bázisok

AB-01 asztalbázis 

színterezett Ø60 mm-es acélcső oszlop, kör 
lemeztalp, max. 80x80 cm négyzet vagy max. 
Ø80 cm kör asztallappal rendelhető!
Ø60x75xØ45 cm

AB-02 asztalbázis 

színterezett Ø60 mm-es acélcső oszlop, kör 
lemeztalp, max. 80x80 cm négyzet vagy
max. Ø80 cm kör asztallappal rendelhető! 
Ø60x110xØ45 cm

AB-07 asztalbázis 

színterezett 60x60 mm-es acél zártszelvény 
oszlop, négyzet lemeztalp, max. 80x80 cm 
négyzet vagy max. Ø80 cm kör asztallappal 
rendelhető! Ø60x75xØ45 cm

AB-08 asztalbázis 

színterezett 60x60 mm-es acél zártszelvény 
oszlop, négyzet lemeztalp, max. 80x80 cm 
négyzet vagy max. Ø80 cm kör asztallappal 
rendelhető! Ø60x110xØ45 cm

AB-09 asztalbázis 

színterezett 60x60 mm-es acél zártszelvény 
oszlop, téglalap lemeztalp, 120x60 cm-től 
téglalap vagy  ovál asztallappal rendelhető!
90x75x45 cm

AB-10 asztalbázis 

színterezett 60x60 mm-es acél zártszelvény
oszlop, téglalap lemeztalp, 120x60 cm-től 
téglalap vagy ovál asztallappal rendelhető!
90x110x45 cm

5
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VENDÉGLÁTÁS
Asztal bázisok

WW-T-04000 asztalbázis

max. 80x80 cm 
négyzet vagy max. 
Ø80 cm kör asztallappal rendelhető!
Ø40x72 cm

WW-T-04040H asztalbázis 

max. 70x70 cm 
négyzet vagy max. Ø70 cm 
kör asztallappal rendelhető!
40x108x40 cm

WW-T-04040 asztalbázis 

max. 80x80 cm 
négyzet vagy max. Ø80 cm 
kör asztallappal rendelhető!
40x72x40 cm

WW-T-04080H asztalbázis 

max. 120x80 cm 
téglalap vagy ovál 
asztallappal rendelhető!
75x108x40 cm

WW-T-04080 asztalbázis 

max. 120x80 cm 
téglalap vagy ovál 
asztallappal rendelhető!
75x72x40 cm

WW-T-04000H asztalbázis 

max. 70x70 cm 
négyzet vagy max. Ø70 cm 
kör asztallappal rendelhető!
Ø40x108 cm

W
W-K-04000H W

W-K-04080H

WW-K-04080

W
W-K-04040H
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WELLNESS
BÚTOROK

A COMFORT és SUNLIGHT napozóágy a pihenés és relaxálás eszköze,

amely mind a fürdés és zuhanyzás utáni vizes környezetben, 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.

LÖVÉR HOTEL I Sopron

LÉG- ÉS 
VÍZÁTERESZTŐ, 

 rugalmas 
és antibakteriális 

szövet

Comfort napozóágy

Fém vázas napozóágy, elektrosztatikus 
porszórással festve, UV álló 
antibakteriális szövet fekvőfelület.
Szilárd talajra ajánlott.
70x103x202 cm, Ülésmag.: 36 cm
VÁZ GARANCIA: rendeltetésszerű  
használat esetén 3 év.

Antibakteriális szövet

Poliészter bevonatú festés

3 év vázgarancia

UV sugárzás elleni festés

Lég- és nedvesség-áteresztő anyag

Újrahasznosítható

50
db
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VENDÉGLÁTÁS
Wellness bútorok

Sunlight napozóágy

Fém vázas napozóágy, elektrosztatikus 
porszórással festve, UV álló  
antibakteriális szövet fekvőfelület.
Lazább talajra ajánlott.
74x88x197 cm, Ülésmag.: 36 cm 
VÁZ GARANCIA: rendeltetésszerű  
használat esetén 3 év.

ZENIT HOTEL I Vonyarcvashegy

Antibakteriális szövet

Poliészter bevonatú festés

3 év vázgarancia

UV sugárzás elleni festés

Lég- és nedvesség-áteresztő anyag

Újrahasznosítható

50
db
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Emotion napozóágy

Fém vázas napozóágy, elektrosztatikus 
porszórással festve, UV álló antibakteriális 
szövet fekvőfelület, fa karfa borítás.
61x96x192 cm Ülésmag.: 30 cm 
VÁZ GARANCIA: rendeltetésszerű  
használat esetén 3 év.

KLASSZIKUS 
formaterv

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

 • A karfa faanyaga fenyő, mely 3 féle 

 lazúrozással rendelhető! 

Fa elemekre 1 év garancia!

50
db
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TI-MARIS napozóágy

műanyag vázas napágy, műanyag 
fekvőfelülettel, dönthető háttámlával 
74x186x28 cm

NA-Alfa napozóágy

Műanyag vázas, textiles fekvőfelülettel,
opcionálisan napellenzővel
71x85x195 cm, Ülésmag.: 30 cm

TI-MARE napozóágy

műanyag vázas napágy, szövetes  
fekvőfelülettel, dönthető háttámlával 
74x186x28 cm

10
db

25
db

25
db
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GALILEO szerviz asztal

erős műanyag váz, 4 kerékkel,
rejtett oldalszárny fiókokkal
asztallap méret: 84x60 cm
magasság: 76 cm, súlya: 7 kg
ajánlott napozóágyakhoz:
NETTUNO, EDEN, ALFA
Választható színek:
fehér, antracit, kávé barna,
sötét zöld, galamb szürke

CIRCLE szerviz asztal

asztallap méret: Ø45x1 cm
magasság: 50 cm,
elektrosztatikusan 
porszórt váz,
asztallap anyaga: 
kompaktlemez,
ajánlott napozóágyakhoz:
COMFORT, SUNLIGHT, 
SINEWAVE

10
db

10
db
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VENDÉGLÁTÁS
Wellness bútorok

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.

OBLONG szerviz asztal

asztallap méret: 40x55 cm,
magasság: 65 cm,
elektrosztatikusan porszórt váz,
asztallap anyaga: kompaktlemez,
ajánlott napozóágyakhoz:
CONTRAST, CADILLAC1, CADILLAC1

SQUARE LINE szerviz asztal

asztallap méret: 55x55 cm,
magasság: 50 cm,
elektrosztatikusan porszórt váz,
asztallap anyaga: kompaktlemez,
ajánlott napozóágyakhoz:
RELAX, CONTRAST, CADILLAC 2

KÖNNYŰ 
vázszerkezetek

RODI 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, 

SQUARE BOWS szerviz asztal

asztallap méret: 55x55 cm,
magasság: 50 cm,
elektrosztatikusan porszórt váz,
asztallap anyaga: 
kompaktlemez,
ajánlott napozóágyakhoz:
RELAX, FIXWAVE, CADILLAC 1

10
db

10
db

10
db

10
db
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VENDÉGLÁTÁS
Wellness bútorok

A több, mint 25 éves bútorgyártási tapasztalatunk 

biztosítja, hogy intézményi, hosszú távú felhasználásra 

alkalmasak legyenek termékeink. Az öltözőkben, 

folyosókon, irodákban és egyéb helyiségekben elhelyezett 

bútorok lehetővé teszik, hogy értékeik biztonságban 

legyenek, és a mindennapi tevékenységeket a lehető 

legkényelmesebben végezhessék.

FITT EGYOLDALAS PAD 
WPC léccel 

OTB-WPC-150-175-41
4 személyes

8 ruhakampó

150x175x41cm

ÖLTÖZŐI
KOMFORT 

variálható
részletek
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VENDÉGLÁTÁS
Wellness bútorok

További kínálatunk megtalálható a www.alexbutor.hu/oltozobutor weboldalon.

METILLA RÖVIDAJTÓS
ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 
6 személyes, fém
90x180x50 cm
5165SO-300/3-6

FITT Z-AJTÓS
ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 
4 személyes,  
82x180x52 cm
OTB-01-080-04-ZL

METILLA Z-AJTÓS
ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 
4 személyes, fém
80x180x50 cm
5165SO-Z-400/2-4

FITT-30
ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 
2 személyes, hosszúajtós 
62x180x52 cm
OTB-01-060-02-L

METILLA HOSSZÚAJTÓS
ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 
2 személyes, fém 
60x180x50 cm
5165SO-300/2

FITT-30
ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 
6 személyes, rövidajtós 
92x180x52 cm
OTB-01-90-06-L

RÖVID
szállítási határidővel!
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LOUNGE
BÚTOROK

KÉNYELEM
ÉS

VARIÁLHATÓSÁG

A Vital termékcsalád pihenő elemekkel a folyosók, vendéglátói 

terek és előterek praktikusan kialakíthatók. A kárpitozott

Vital padok igény esetén az ülőkével és asztallal egészíthetők ki.

VITAL TERMÉKCSALÁD

VITAL ÜLŐKE
Méret: Ø54x39 cm 
Termék kód: 
VGMB-05-05-1

VITAL PAD ))
negatív-pozitív illesztővel
Méret: 153x56X42 cm
Termék kód: VGMB-05-03-01

VITAL PAD )(
2 negatív illesztővel
Méret: 153x56X42 cm
Termék kód: VGMB-05-04-01

VITAL PAD ((
pozitív-negatív illesztővel
Méret: 153x56X42 cm
Termék kód: VGMB-05-02-01

VITAL PAD ()
2 pozitív illesztővel
Méret: 153x56X42 cm
Termék kód: VGMB-05-01-01

3
db

3
db

VITAL ASZTAL
Méret: Ø60x32 cm 
Termék kód: 
VGMB-05-06-01

VITAL PAD HÁTTÁMLÁVAL ))
negatív-pozitív illesztővel
Méret: 153x65x81 cm
Termék kód: VGMB-05-07-01

VITAL PAD HÁTTÁMLÁVAL )(
2 negatív illesztővel
Méret: 153x65x81 cm
Termék kód: VGMB-05-08-01

VITAL PAD HÁTTÁMLÁVAL ((
pozitív-negatív illesztővel
Méret: 153x65x81 cm
Termék kód: VGMB-05-06-01

VITAL PAD HÁTTÁMLÁVAL ()
2 pozitív illesztővel
Méret: 153x65x81 cm
Termék kód: VGMB-05-05-01

3
db

3
db
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VENDÉGLÁTÁS
Lounge bútorok

Az egyszerű geometriai formákkal egy modern és vendégbarát környezetért. Érett 

és kifinomult változata mindennapjaink moduláris rendszerének, a termékek kialakításánál 

fontosnak tartottuk, hogy az embernek ne legyen olyan érzése mintha csak egy padon 

ülne. Célunk egy kifinomult, könnyed forma megvalósítása volt. Az asztallal bővített Corner 

termékcsalád remek lehetőséget biztosít vendégfogadó terek létrehozására. Porfestett 

fémlábak, rejtett talpak, kárpitozott, szivacsos ülőfelület és háttámla jellemzi a foteleket 

és a kanapét, míg az asztal laminált bútorlap korpusszal, 1 polcos kivitelben készül.

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM I Budapest

CORNER TERMÉKCSALÁD

3
db

3
db

3
db

3
db

CORNER FOTEL 1.
Termékkód:  
cornerfotel1 
68x70x68 cm Ülésm.: 42 cm

CORNER FOTEL 2.
Termékkód:  
cornerfotel2
68x70x68 cm Ülésm.: 42 cm

CORNER KANAPÉ
Termékkód:  
cornerkanapé 
120x70x68 cm Ülésm.: 42 cm

CORNER ASZTAL
Termékkód:  
cornerasztal 
68x42x68 cm
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A kárpitozott, formatervezett puffok és hozzájuk tartozó alacsony asztalok 

megfelelő pihenősarok kialakítására szolgálnak. A színek sokfélesége

a szálloda, vendéglátóhely stílusához igazodó megoldásokat is lehetővé tesz.

MOON TERMÉKCSALÁD

3
db

3
db

3
db

VENDÉGLÁTÁS
Lounge bútorok

EGYMÁSBA
ILLESZTHETŐ

PUFFOK

MOON PUFF1
Kárpitozott, szivacsos
ülőfelület, negatív forma  
illesztés, rejtett talpak
Méret: Ø55 cm Ülésmag.: 46 cm

MOON PUFF2
Kárpitozott, szivacsos
ülőfelület, negatív forma  
illesztés, rejtett talpak
Méret: Ø55 cm Ülésmag.: 46 cm

MOON ASZTAL
laminált bútorlap,
porszórt láb
Méret: Ø60 cm 
Magasság.: 55 cm
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VENDÉGLÁTÁS
Világító bútorok

PS-Boxaink az intim légkör megteremtésének specialistái. Bennük ülve szeparáltan 

érezhetik magukat a vendégek és a helyiség adta lehetőségek szerint könnyen átalakíthatók. 

Szállodák, vendéglátóhelyek számára remek választás a PS-Box.

PS-BOXJ PIHENŐELEM
Ülőfelülete heterogén szivacs. 
Háttámla formára vágott habszivacs, 
kárpitozott ülő- és háttámla, 
szintezhető láb, kárpitozott oldalfalak. 
Jobbos és balos kivitel is elérhető. 
130x140x68 cm, ülésmag.: 42 cm

TS-02 ASZTAL
60x75x120 cm
Vázszerkezet: D40 mm 
átmérőjű acélcső. 
Asztallap: rétegelt lemez 
két oldalon dekoritozva, 
élek marva, lakkozva.

TS-01 KISASZTAL
60x42x60 cm
Vázszerkezet: D40 mm 
átmérőjű acélcső. 
Asztallap: rétegelt lemez 
két oldalon dekoritozva, 
élek marva, lakkozva.

PS-BOX PIHENŐELEM

VENDÉGLÁTÁS
Lounge bútorok
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ATLANTA TERMÉKCSALÁD

3
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3
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3
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3
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ATLANTA FOTEL1
1 személyes, kárpitozott 
palást, színterezett lábak,
szivacsos ülőfelület. 
95x70x75 cm Ülésm.: 42 cm

ATLANTA FOTEL2
2 személyes, kárpitozott 
palást, színterezett lábak,
szivacsos ülőfelület. 
125x70x75 cm Ülésm.: 42 cm

ATLANTA FOTEL3
3 személyes kanapé, 
kárpitozott palást, színterezett 
lábak, szivacsos ülőfelület. 
185x70x75 cm Ülésm.: 42 cm

ATLANTA ASZTAL
kisasztal, 
fém váz,   
bútorlap asztallap, 
60x45x60 cm
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VENDÉGLÁTÁS
Lounge bútorok

BANGKOK TERMÉKCSALÁD

3
db

3
db

3
db

3
db

BANGKOK FOTEL1
1 személyes, kárpitozott  
palást, színterezett lábak,
szivacsos ülőfelület. 
105x86x80 cm Ülésm.: 40 cm

BANGKOK FOTEL2
2 személyes, kárpitozott 
palást, színterezett lábak,
szivacsos ülőfelület. 
178x86x80 cm Ülésm.: 40 cm

BANGKOK FOTEL3
3 személyes kanapé, 
kárpitozott palást, színterezett 
lábak, szivacsos ülőfelület. 
220x86x80 cm Ülésm.: 40 cm

BANGKOK ASZTALOK
fém váz,   
bútorlap asztallap,
55x45x55 cm
110x39x50 cm
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CITY kanapé 2.

Kárpitozott, szivacsos
ülő- és hátfelület,
laminált faforgácslap korpusz
Méret: 65x120x97x42 cm

CITY  fotel 1.

Kárpitozott, szivacsos
ülő- és hátfelület,
laminált faforgácslap korpusz
Méret: 65x60x97x42 cm

CITY sarok fotel

Kárpitozott, szivacsos
ülő- és hátfelület,
laminált faforgácslap korpusz
Méret: 65x65x97x42 cm

3
db

3
db

3
db

CITY TERMÉKCSALÁD
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CITY kanapé 3.

Kárpitozott, szivacsos
ülő- és hátfelület,
laminált faforgácslap korpusz
Méret: 65x180x97x42 cm

Minden vendéglátó egységnek szüksége van olyan helyek 

kialakítására, ahol  a vendégek zavartalan beszélgetéseket 

folytathatnak, legyen szó egy baráti vagy üzleti megbeszélésről. 

A különböző méretek és formák lehetőséget adnak az egyedi

igényeknek is megfelelő összeállítások kiválasztásában. 

Az egyes darabok összehangolt méretezésének köszönhetően 

akár egy sarokban is megteremthető a komfort zóna.

KÁVÉZÓKTÓL
A

VÁRÓTERMEKIG

EZ MEG AZ BISZTRÓ I Zsámbék

3
db
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VENDÉGLÁTÁS
Szállodai szobabútor

Hotel matrac

18 cm-es rugós matrac. 
Speciálisan szőtt beige 
lángálló matracszövet.
Pamut vatelin, nyári oldal. 
Thermo gyapjú réteg, téli oldal.
Poliuretán hab. Tűzött nemez.
5 zónás táskarugó váz. 
Méret: 90x200 cm

Boxspring ágy

Tartós vázszerkezet, rendkívül 
jó alátámasztást biztosít a matrac 
számára. Többféle kárpitszínben 
választható.
90x200 cm

Boxspring fejvég

Választható fejvégeink  
különböző színű kárpitválasztékkal, 
elegáns formavilágot varázsolnak 
a szállodai szobákba.

10
db

10
db

10
db

DESIGN  
ÉS KÉNYELEM 

a szállodai 
szobákban
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VENDÉGLÁTÁS
Lounge bútorok
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TELENOR SZÉKHÁZ I Budapest Kapcsolódó
termékek
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UTCABÚTOR  ·  JÁTSZÓSAROK  ·  IRODABÚTOR

Kapcsolódó
termékek
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UTCABÚTOR
PRAKTIKUS

ÉS KÉNYELMES 
 kiegészítők
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KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
Utcabútor

RE-04 
GDANSKA KARFÁS PAD
3 személyes,  
támlás
170x71x60 cm 
Ülésmag.: 40 cm

B6-11-02
RUGÓS LOVACSKA
1 személyes.
Rögzítés nélkül.
Alapterület: 0,8x0,2 m
Területigény: 3,5x4 m
Esésmagasság: 0,5 m

RE-04 
LONDON 
KERÉKPÁRTÁROLÓ
1 oldalas 
5 személyes
220x100x45 cm 

RE-09 
KERÉKPÁRTÁMASZ
75x75 cm 

B1-24
NAGY KOMBINÁLT MÁSZÓ
Rögzítés és 
ütéscsillapítás nélkül.
Alapterület: 1,4x4 m
Területigény: 5x7 m
Esésmagasság: 1,95 m

B1-03
H-3 HINTAÁLLVÁNY
2 db laphintával.
Rögzítés és ütéscsillapítás nélkül.
Alapterület: 3x2,3 m
Területigény: 3,7x7,5 m
Esésmagasság: 1,27 m

SZT-8  
CUBE HULLADÉKGYŰJTŐ
négyzet hulladékgyűjtő, élére állított 
faléc díszítéssel, felnyitható tetővel,
csikktartóval, 75 literes
39x93x39 cm

A szálloda és vendéglátóhelyek körüli terek kialakításához utcabútoraink széles 

választékából kínálunk megoldást. A szabad levegőn a játék is nagyobb élményt nyújt 

a piciknek, melyhez minőségi tanúsítvánnyal rendelkező udvari játékaink járulnak hozzá.

P-54W 
NORD KÜLTÉRI PAD
2 személyes
támlás
120x80x55 cm 
Ülésmag.: 45 cm

5
db

További kínálatunk megtalálható a www.alexbutor.hu/utcabutor weboldalon.
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IRODABÚTOR

MODERN
 IRODÁK

KIALAKÍTÁSA 
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KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
Irodabútor

Életünk jelentős részét az irodában töltjük, ezért irodabútoraink kialakításánál  

az ergonómiát tartjuk a fő szempontnak. Komfortos és modern munkaállomások  

kialakításában segítünk, legyen az egyterű vagy hagyományos irodákban.

AS-OA-18.12-B-F.E

1800x1200 mm

AS-A-14.8-F.E

1400x800 mm

AS-OA-16.12-B-F.E

1600x1200/600 mm

BASIC forgószék

Magastámlás forgószék 
karfa nélkül. Fokozatmentesen 
dönthető és magasságban 
állítható ergonomikus 
kialakítású háttámla,
5 görgős műanyag lábkereszt. 
A forgószék ülőfelülete 
magasságban gázlift 
segítségével állítható. 
Teherbírás: 110 kg.
48x98-105x45 cm
Ülésmag.: 40-49 cm

VEZETŐI forgószék

Termékkód: AX-BS-Z032 
Magastámlás forgószék 
karfa nélkül.
Fokozatmentesen dönthető 
és magasságban állítható 
ergonomikus kialakítású 
háttámla, 5 görgős műanyag 
lábkereszt. A forgószék 
ülőfelülete magasságban 
gázlift segítségével állítható. 
Teherbírás: 110 kg.
48x98-105x45 cm
Ülésmag.: 40-49 cm

BASIC karfás forgószék

Magastámlás forgószék 
fix karfával. Fokozatmentesen 
dönthető és magasságban 
állítható ergonomikus 
kialakítású háttámla,
5 görgős műanyag lábkereszt. 
A forgószék ülőfelülete 
magasságban gázlift 
segítségével állítható. 
Teherbírás: 110 kg.
48x98-105x45 cm
Ülésmag.: 40-49 cm

VOIT-MESH forgószék

Középmagas háttámla, 
fekete Mesh (hálós) szövettel, 
rugós gerinctámasszal, 
ergonomikus kialakítású 
magasságban gázlift segítségével 
fokozatmentesen állítható ülőlap, 
egyedi formájú fix műanyag karfa, 
állítható rugózási keménységű 
hintamechanika, elegáns 
5 görgős műanyag lábkereszt. 
Teherbírás: 110 kg
58x95-103x48 cm
Ülésmag.: 48-56 cm

További kínálatunk megtalálható a www.alexbutor.hu/irodabutor weboldalon.
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KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
Játszósarok

Családbarát hotelek, rendezvényhelyszínek számára játszósarok  

tervezéséhez és kialakításához óvodai bútorokat kínálunk.  

Asztalainkat és székeinket széles választékban forgalmazzuk.

További kínálatunk megtalálható a www.alexbutor.hu/ovodabutor weboldalon.

OVB-021-M9
SZEKRÉNY

2 ajtóval.
90x145x40 cm

OVB-021-M5
SZEKRÉNY

4 ajtóval.
90x145x40 cm

OVB-021-M6
SZEKRÉNY

90x145x40 cm

SMART BABZSÁK

Klasszikus csepp formájú, közepes méret.  
Mérete: kb. 90 cm átmérő az alja, kb. 100 cm magas.  
Töltete első osztályú polisztirol gyöngy.

DINI SZÉK

Termék kód: DSZ-0
Rétegelt lemez ülőkével 
és támlával.

VIOLA SZÉK

Termék kód: VSZ-0
Rétegelt lemez ülőkével  
és támlával. Rakásolható.

MESE téglalap asztal 

Fém vázzal, 
laminált asztallappal
120x58x60 cm

MESE trapéz asztal 

Fém vázzal, 
laminált asztallappal
112x58x52 cm

MESE félkör asztal 

Fém vázzal, 
laminált asztallappal
120x58x60 cm



SZÖVET ÉS MŰBŐR KÁRPIT SZÍNVÁLASZTÉK

OPTIO műbőr színminták / III. kategória

101-BA-1 101-N-8101-BE-10 101-P-2 553-BR-2101-CZ101-BO-10 101-Z-21 553-SA-2

1

FR-BAREIN szövet színminták / VIII. kategória (feláras)

8 153 19175 12 18 20

66

PUMA szövet színminták / I. kategória

8113 33 55

RAL 9006
Metál ezüst

Metál antracitMetál arany Matt fekete RAL 3020 
Piros

Struktúr barna RAL 1015
Beige

FehérRAL 9004
Fényes fekete

RAL 6018
Fűzöld

STESA-DA szövet színminták / VI. kategória

002 00555 008003 01200148 007 013

LUX szövet színminták / VI. kategória

25 1510 1726 292812 22 33

VÁZ SZÍNVÁLASZTÉK

ALEX Fémbútor Kft. 2020. szeptemberi színminta készlete. Árajánlat esetén, kérje szín- és szövet katalógusunkat üzletkötőinktől az ország bármely területén!

A katalógusban szereplő színek nyomdatechnikai okokból a valóstól eltérhetnek!

LAMINÁLT bútorlap
sarkos, 18 mm vastag
vagy 25 mm vastag,  
2 mm vastag ABS  
élzárással

TÖMÖRFA bútorlap,  
többféle vastagságban,  
és kivitelben, tölgy  
és bükk alapanyagból,  
egyedi ajánlat alapján

KOMPAKTlemez 
12 mm vastag lap, nagy 
kopásállóság, az asztallap 
magja minden esetben 
fekete színű

DEKORITOZOTT 
farforgácslap
nagyobb kopás-
állóságú mint  
a laminált bútorlap

DEKORITOZOTT rétegelt lemez
két oldalon dekorit borítással,
mart és lenolajjal kezelt élek,
kerekített sarok kivitelben  
a hordozó MDF lap is lehet 

SZÍN- ÉS ANYAGVÁLASZTÉK
Váz, kárpit, asztallap

146



Topalit asztallap színválaszték

0146
Zinc

0214
Timber

0201
Nut

0216
Maritimo_Pine

0218
Vintage

0211
Z_Light

0205
Odense

0217
Urban_Spruce

0219
Oak

Laminált bútorlap színválaszték

463
Európai 

juhar

401
Savaria 

bükk

463
Havas 
kőris

404
Virágos 

cseresznye

508
Lyoni 

dió

354
Mardurgi 

tölgy

25 mm vastagságban 
kaphatók: 
juhar, szürke, bükk, 
sonoma, cseresznye

325
Sonoma 

tölgy

454
Shimo 

világos kőris

455
Shimo 

Sötét kőris

Laminált bútorlap UNI színválaszték (Feláras)

802
Ezüst

665
Grafit

632
Vanília

806
Capuccino

Dekorit színválaszték

Beige
3167

Bükk
4201

Szürke
3150

Juhar
4206

Antracit
3155

Kompakt lemez színválaszték

Szürke Capuccino AntracitKék

0069
Black_Granit

0070
White_Marmor

0074
Anthracite

0002
Etain

0019
Beech_Light

0009
Teak

0034
Travertin

0011
Beech

0038
Maple

0067
Granit

0137
Seagrass_Light

0138
Seagrass_Grey

0139
Seagrass_Dark

0077
Cherry

0107
Brushed_Silver

0220
Tilia_Tree

0116
Nevada

0106
Wenge

0131
Versailles

0132
Filo

A Topalit asztallap speciális, nagy 
sűrűségű alapanyagból készült, 
beltérbe és kültérbe egyaránt 
ajánljuk. Ellenáll az ütközésnek, 
az időjárási hatásoknak, a karcolás-
nak, UV- ellenálló. Egyszerűen 
tisztítható. Kültéri használata miatt 
a gyártás során enyhén ívelik az 
asztallapot, a csapadékvíz elvezetése 
érdekében. A mellékelt táblázatban 
látható az asztallapok vízszinteshez 
viszonyított ívelés mértéke.

TOPALIT
asztallapok
tűrés táblázata
mm-ben.

Méret világos színű lap közép színű lap sötét színű lap

CLASSIC pc./Pal. min. max. min. max. min. max.

Ø60 cm 120 0 3 0 3,7 0 4

Ø70 cm 100 0 3 0 3,7 0 4

Ø80 cm 70 0 4 0 4,7 0 5

60x60 cm 100 0 2,5 0 2,7 0 3

70x70 cm 100 0 3 0 3,3 0 3,5

80x80 cm 60 0 3,5 -1 4,2 -1 4,5

110x70 cm 45 0 5 0 4,7 0 5

120x80 cm 30 0 5,5 -1 6,2 -1 6,5

BELTÉRI ASZTALLAP VÁLASZTÉK

KÜLTÉRI ASZTALLAP VÁLASZTÉK

SZÍN- ÉS ANYAGVÁLASZTÉK
Váz, kárpit, asztallap
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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!

A katalógusban lévő termékek áráról tájékozódjon weboldalunkon!  

Kérje árajánlatunkat!

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

Tolna, Somogy, Baranya, Fejér, Komárom-Esztergom,
Pest megye – Duna nyugati oldala
deldunantul@alexbutor.hu

Pest megye – Duna keleti oldala, Budapest
Szegedi László: +36 (20) 314-2087 | budapest@alexbutor.hu

Zala, Vas, Veszprém, Győr-Moson-Sopron megye
nyugatmo@alexbutor.hu

ÜZLETÁGVEZETŐ:

Mezőfi Melinda: +36 (20) 501-9374 | mezofi.melinda@alexbutor.hu 
Előzetes egyeztetés után várjuk bemutatótermünkben!

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 

Fax:  +36/23 565-088

Web: www.alexbutor.hu
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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.


