
2021.01.01-től

teljes magasság 112-122 garancia 5 év teljes magasság 94-104 garancia 5 év

ülésmagasság 45-55 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 44-54 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény -

ülésszélesség 46 szállítható projekt ülésszélesség 46 szállítható projekt

ülésmélység 41 ülésmélység 41

a képen fekete vázzal és karfával a képen fehér vázzal és karfával

teljes magasság 98-110 garancia 5 év teljes magasság 124-132 garancia 3 év

ülésmagasság 42-54 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 49-57 térfogat 0,26 m

3

teljes szélesség 66 kárpitigény - teljes szélesség 75 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 52 szállítható készlet

ülésmélység 46 megr.egys. 1 ülésmélység 47-52

teljes magasság 95-105 garancia 5 év

ülésmagasság 41-51 térfogat 0,37 m
3

teljes szélesség 66 kárpitigény -

ülésszélesség 49 szállítható projekt

ülésmélység 47

▪ modern, minimál design

▪ középmagas, hálós háttámla és ülőlap

▪ üvegszálas műanyag váz

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.680

▪ d.65 design parkettagörgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

választható háló színek:

 fehér, fekete, homok, kék, piros, szürke, zöld

215 067 Ft

választható háló színek:

 fehér, fekete, homok, kék, piros, szürke, zöld

választható váz/hálószín kombinációk: 

fekete/fekete, v.szürke/fekete,

v.szürke/kék, v.szürke/s.szürke

152 339 Ft

kárpit

karfa felára13 442 Ft

bruttó ár

karfával

 háló 

fekete váz 200 505 Ft

bruttó ár

karfa nélkül

választható váz/kárpit színek:

fekete/s.szürke, fekete/zöld,

fekete/narancs, csontszín/fehér

215 067 Ft

▪ modern, minimál design

▪ magas, hálós háttámla és ülőlap

▪ üvegszálas műanyag váz

▪ 5 pontos multiblock hintamechanika

   (antishock)

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.680

▪ d.65 design parkettagörgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

EPIC H

fehér váz

200 505 Ftfekete váz

kivitel

13 442 Ft

fehér váz

kivitel
bruttó ár

karfa nélkül
EPIC M

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft.

karfa felára

▪ kagylós formájú, hálós háttámla és ülőlap

▪ fix karfa

▪ rejtett, automata szinkronmechanika 

  (antishock)

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.660

▪ d.60 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

kivitel

▪ hálós fejtámla, háttámla és ülőlap

▪ állítható fejtámla és deréktámasz

▪ állítható ülésmélység

▪ 4D karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ ergonomikus funkciógombok (bowden) 

▪ krómozott gázlift

▪ alu lábkereszt d.660, d.60 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra                                      

140 018 Ft

GRACE kivitel
bruttó ár

karfával

fehér 134 417 Ft

fekete 134 417 Ft

▪ hálós háttámla és ülőlap

▪ fix karfa

▪ integrált hintamechanika

▪ fekete kivitel: fekete háló,

   fekete festett alu lábkereszt d.710

▪ fehér kivitel: fehér háló,

   fehér műanyag lábkereszt d.700

▪ d.65 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

VISION

LEXINGTON

bruttó ár

karfával

váz/kárpit

8000 Székesfehérvár, Budai út

Honlap: www.szekhaz.hu

Telefon: (06722) 500-365
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2021.01.01-től

teljes magasság 111-131 garancia 3 év teljes magasság 110-131 garancia 3 év

ülésmagasság 39-48 térfogat 0,29 m
3 ülésmagasság 40-51 térfogat 0,29 m

3

teljes szélesség 69 kárpitigény - teljes szélesség 69 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható projekt

ülésmélység 47-53 ülésmélység 49-55

teljes magasság 118-127 garancia 3 év teljes magasság 118-127 garancia 3 év

ülésmagasság 46-55 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 46-55 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 66-75 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható projekt

ülésmélység 49-54 ülésmélység 49-54

teljes magasság 123-135 garancia 3 év teljes magasság 113-122 garancia 3 év

ülésmagasság 49-61 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 45-54 térfogat 0,33 m

3

teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 69 kárpitigény -

ülésszélesség 48 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható készlet

ülésmélység 44-49 ülésmélység 39-42

teljes magasság 103-111 garancia 3 év teljes magasság 86-94 garancia 3 év

ülésmagasság 47-55 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,30 m

3

teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 72 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható projekt

ülésmélység 44 ülésmélység 44

▪ állítható magasságú, hálós,  

   ergonomikus háttámla és ülés

▪ 2D fejtámla (magasság, dőlésszög)

▪ 2D karfa, puha támfelület

▪ állítható ülésmélység

▪ automata rugózási keménységű

   szinkronmechanika (antishock)

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.65 görgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ alapértelmezetten lapraszerelve szállítjuk

kárpit

420 053 Ft

11 201 Ft

10 081 Ft

hálós ülőlap

308 039 Ft

bruttó ár

karfával

ENJOY projectENJOY classic

fekete

▪ állítható magasságú, hálós,  

   ergonomikus háttámla és ülés

▪ 2D fejtámla (magasság, dőlésszög)

▪ 3D karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ ergonomikus funkciógombok (bowden) 

▪ állítható ülésmélység

▪ alu lábkereszt d.640, d.65 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ alapértelmezetten lapraszerelve szállítjuk

319 240 Ft

bruttó ár

karfával

235 229 Ft

szenzor felára

háló színek: fekete, szürke, kék, zöld, bordó

308 039 Ft

összeszerelés felára 10 081 Ft

váz és háló színek egyeztetés szerint
10 081 Ft

246 431 Ft

MIRUS

összeszerelés felára

kárpit

▪ állítható magasságú, hálós,

   ergonomikus háttámla és ülés

▪ ergonomikus, önbeálló deréktámasz

▪ 2D fejtámla (magasság, dőlésszög)

▪ 3D karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ ergonomikus funkciógombok (bowden) 

▪ állítható ülésmélység

▪ alu lábkereszt d.640, d.65 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: >10 óra

▪ alapértelmezetten lapraszerelve szállítjuk

háló

▪ állítható magasságú, hálós,  

   ergonomikus háttámla és ülés

▪ ergonomikus, önbeálló deréktámasz

▪ 2D fejtámla (magasság, dőlésszög)

▪ 3D karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ ergonomikus funkciógombok (bowden) 

▪ állítható ülésmélység

▪ lábtartó és notebook tartó asztalka

▪ egyedi alu lábkereszt d.650, d.60 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: >10 óra

▪ alapértelmezetten lapraszerelve szállítjuk

kárpit

▪ állítható magasságú, hálós háttámla

▪ állítható magasságú, flexibilis fejtámla 

▪ ergonomikus, önbeálló deréktámasz

▪ 4D karfa, puha támfelület

▪ hálós ülőlap, állítható ülésmélység

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ ergonomikus funkciógombok (bowden) 

▪ alu lábkereszt d.640, d.60 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: >10 óra

▪ alapértelmezetten lapraszerelve szállítjuk

kárpit

szín
bruttó ár

karfával
szín

bruttó ár

karfával

bruttó ár

karfával

252 032 Ft

ERGOHUMAN

összeszerelés felára 10 081 Ft

hálós ülőlap

szövet ülőlap hálós ülőlap

bruttó ár

karfával

összeszerelés felára 10 081 Ft

▪ ergonomikus, a gerinc szerkezetét tükröző,

  7 ponton rögzíthető deréktámasz

▪ 5D fejtámla

▪ 3D karfa, puha támfelület

▪ üvegszálas műanyag keretre feszített 

   hálós ülő- és hátlap

▪ állítható ülésmélység

▪ 7 pontos szinkronmechanika (antishock)

▪ alu lábkereszt d.660, d.60 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: >10 óra

▪ szenzoros kivitel: észleli és jelzi a helytelen testtartást,

   ill. statisztikát készít, így segíti a felhasználót az

   egészségesebb ülésben

POFIT

összeszerelés felára

összeszerelés felára

9040 SOPHIA kárpit
bruttó ár

karfával
9045 SOPHIA kárpit

bruttó ár

karfával

valódi bőr 253 152 Ft valódi bőr 219 547 Ft

választható színek:

fehér, fekete

választható színek:

fehér, fekete

▪ exkluzív, minimál formatervezés

▪ kiváló minőségű valódi bőr kárpitozás

▪ alumínium és acél váz

▪ magas háttámla

▪ polírozott alumínium karfa

▪ gázliftes magasságállítás

▪ alu lábkereszt d.620

▪ d.50 krómozott görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

▪ exkluzív, minimál formatervezés

▪ kiváló minőségű valódi bőr kárpitozás

▪ alumínium és acél váz

▪ középmagas háttámla

▪ polírozott alumínium karfa

▪ gázliftes magasságállítás

▪ alu lábkereszt d.730,

   műanyag csúszótalpakkal

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

fekete

ERGOHUMAN plus

33 604 Ft

Telefon: (0622) 500-365

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu

Honlap: www.szekhaz.hu 2/26
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2021.01.01-től

teljes magasság 124-134 garancia 5 év teljes magasság 110-120 garancia 5 év

ülésmagasság 46-56 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 46-56 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható projekt

ülésmélység 47 ülésmélység 47 megr.egys. 1

teljes magasság 129-136 garancia 3 év teljes magasság 99 garancia 3 év

ülésmagasság 44-51 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 50 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 55 szállítható projekt ülésszélesség 55 szállítható projekt

ülésmélység 46 ülésmélység 46

teljes magasság 97-105 garancia 3 év teljes magasság 99 garancia 3 év

ülésmagasság 46-54 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 47 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 66 kárpitigény - teljes szélesség 69 kárpitigény -

ülésszélesség 56 szállítható projekt ülésszélesség 56 szállítható projekt

ülésmélység 45 ülésmélység 45 megr.egys. 1

textilbőr *

7650 SHINY basic

* színek egyeztetés szerint

valódi bőr*

* színek egyeztetés szerint

301 318 Ft

7950 EWE kárpit

▪ modern, exkluzív, magastámlás

   vezetői forgószék díszvarrással

▪ hideg poliuretán párnázat

▪ polírozott alumínium karfa

▪ multiblock hintamechanika (antishock)

▪ krómozott gázlift

▪ alu lábkereszt d.720, d.65 görgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

kárpit7600 SHINY multi

▪ modern, exkluzív, középtámlás

   vezetői forgószék díszvarrással

▪ hideg poliuretán párnázat

▪ polírozott alumínium karfa

▪ krómozott, fix magasságú forgótengely

▪ 4 ágú alu lábkereszt d.720

▪ műanyag csúszótalpak

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

textilbőr *

236 350 Ft

bruttó ár

karfával

157 940 Ft

kárpit
bruttó ár

karfával

textilbőr * 252 032 Ft

fekete valódi bőr

* színek egyeztetés szerint

▪ formaöntött, hideg poliuretán párnázat

▪ két színnel kombinált kárpitozás

▪ szögletes, polírozott alumínium karfa

▪ multiblock hintamechanika (antishock)

▪ alu lábkereszt d.680

▪ d.60 parkettagörgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

BA, BN 134 417 Ft

219 547 Ft

fekete valódi bőr

bruttó ár

karfával

* színek egyeztetés szerint

154 579 Ft

* színek egyeztetés szerint

143 378 Ft

kárpit
bruttó ár

karfával

151 219 Ft

349 484 Ft

▪ extra magas háttámla fejtámasszal

▪ modern, ergonomikus formaterv

▪ formaöntött szivacspárnázat

▪ 3D karfa puha támfelülettel

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ alu lábkereszt d.680, d.50 parkettagörgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: >10 óra

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

* színek egyeztetés szerint

valódi bőr * 213 947 Ft

▪ szánkótalpas, krómozott acél váz

▪ formaöntött, hideg poliuretán párnázat

▪ két színnel kombinált kárpitozás

▪ szögletes, polírozott alumínium karfa

▪ teherbírás: 110 kg

7950/S EWE kárpit

textilbőr * 135 537 Ft

bruttó ár

karfával

1800 LEI

BA, BN

YS * YS *

▪ magas háttámla

▪ modern, ergonomikus formaterv

▪ formaöntött szivacspárnázat

▪ 3D karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ alu lábkereszt d.640, d.50 parkettagörgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

1820 LEI kárpit
bruttó ár

karfával

S T U D I O P L U S    V E Z E T Ő I S Z É K E K

Telefon: (0622) 500-365

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
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2021.01.01-től

teljes magasság 108 garancia 5 év teljes magasság 132 garancia 3 év

ülésmagasság 47 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 50 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 55 szállítható projekt

ülésmélység 48 ülésmélység 46

teljes magasság 96-103 garancia 3 év teljes magasság 121-129 garancia 3 év

ülésmagasság 44-51 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 66 kárpitigény -

ülésszélesség 55 szállítható projekt ülésszélesség 56 szállítható projekt

ülésmélység 46 ülésmélység 45

teljes magasság 116-124 garancia 3 év teljes magasság 95 garancia 3 év

ülésmagasság 47-55 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 49 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 66 kárpitigény - teljes szélesség 58 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 46 ülésmélység 45

fekete valódi bőr

7900 EWE

265 473 Ft

162 420 Ft

234 109 Ft

lapra szerelve

textilbőr *

▪ kiváló minőségű valódi bőr 

▪ magas háttámla fejtámasszal

▪ 1D karfa puha támfelülettel

▪ multiblock hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt d.600, d.60 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

* színek egyeztetés szerint

bruttó ár

karfával

168 021 Ft

valódi bőr *

bruttó ár

karfával

▪ formaöntött, hideg poliuretán párnázat

▪ két színnel kombinált kárpitozás

▪ szögletes, polírozott alumínium karfa

▪ multiblock hintamechanika (antishock)

▪ alu lábkereszt d.680

▪ d.60 parkettagörgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

7650 SHINY multi kárpit

7600 SHINY basic

bruttó ár

karfával
kárpit

1810/S LEI kárpit

textilbőr *

YS *

CHICAGO CHICAGO/Sbruttó ár

karfával

156 820 Ft

315 879 Ft

* színek egyeztetés szerint

félig szerelve

235 229 Ft

▪ modern, exkluzív, magastámlás

  vezetői forgószék díszvarrással

▪ hideg poliuretán párnázat

▪ polírozott alumínium karfa

▪ krómozott, fix magasságú forgótengely

▪ 4 ágú alu lábkereszt d.720

▪ műanyag csúszótalpak

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ modern, ergonomikus formaterv

▪ középmagas háttámla

▪ formaöntött szivacspárnázat

▪ szögletes profilú, krómozott acélváz

▪ karfa puha támfelülettel

▪ teherbírás: 110 kg

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

▪ kiváló minőségű valódi bőr 

▪ közepes háttámla

▪ krómozott szánkótalpas acélváz

▪ karfa puha támfelülettel

▪ teherbírás: 110 kg

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

készre szerelve 117 615 Ft

kivitel
bruttó ár

karfával

333 802 Ft

▪ modern, exkluzív, középtámlás

   vezetői forgószék díszvarrással

▪ hideg poliuretán párnázat

▪ polírozott alumínium karfa

▪ multiblock hintamechanika (antishock)

▪ krómozott gázlift

▪ alu lábkereszt d.720, d.65 görgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

* színek egyeztetés szerint

131 056 Ft fekete valódi bőr

127 696 Ft

* színek egyeztetés szerint

bruttó ár

karfával

textilbőr *

kárpit

kivitel

BA, BN

lapra szerelve 112 014 Ft

Telefon: (0622) 500-365

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
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2021.01.01-től

teljes magasság 116-124 garancia 2 év teljes magasság 117-126 garancia 2 év

ülésmagasság 48-56 térfogat 0,33 m
3 ülésmagasság 55-64 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 68 kárpitigény 2,50 fm teljes szélesség 70 kárpitigény 2,50 fm

ülésszélesség 51 szállítható 2-4 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 44 megr.egys. 1 ülésmélység 44 megr.egys. 1

teljes magasság 120-130 garancia 3 év teljes magasság 114-120 garancia 1* év

ülésmagasság 53-63 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 49-55 térfogat 0,23 m

3

teljes szélesség 66 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 53 szállítható projekt ülésszélesség 56 szállítható készlet

ülésmélység 49 megr.egys. 1 ülésmélység 55

teljes magasság 120-126 garancia 1 év teljes magasság 101 garancia 1 év

ülésmagasság 50-56 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 48 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 59 kárpitigény -

ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 49 szállítható készlet

ülésmélység 51 megr.egys. 1/50 ülésmélység 47 megr.egys. 1/50

bruttó ár

karfával

fekete textilbőr 104 173 Ft

kárpit

▪ magas háttámla

▪ műanyag karfa

▪ opció: krómozott karfa kárpitozott

   támfelülettel, felára: 4.400 Ft

▪ állítható multiblock hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt d.700, d.50 görgők

▪ teherbírás: 140 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

77 850 Ft BN, FO, OP, TAM 106 189 Ft

▪ magas háttámla

▪ festett, fa utánzatú műanyag karfa

▪ festett, fa utánzatú

   műanyag lábkereszt d.660, d.50 görgők

▪ karfa párnázott támfelülettel

▪ állítható multiblock hintamechanika

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

* garanciaidő: fogyasztói ártól függően

   1 vagy 2 év

109 774 Ft valódi bőr, készre szerelve 87 371 Ft

▪ magas háttámla

▪ műanyag karfa

▪ opció: krómozott karfa kárpitozott

   támfelülettel, felára: 4.400 Ft

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.680, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

104 173 Ft

3500 XXL kárpit
bruttó ár

karfával

9300 XXL

BA, BN, FO, L, LL 85 019 Ft
egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén

a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

208 346 Ft

 drapp textilbőr

AV, MS

OP, TAM 88 267 Ft

teljes valódi bőr 259 872 Ft

színek egyeztetés szerint

BUFFALOkárpit
bruttó ár

karfával

fekete valódi bőr

bruttó ár

karfával

fekete valódi bőr 140 018 Ft

textilbőr 61 608 Ft

színes valódi bőr 224 028 Ft

valódi bőr

3500 kárpit
bruttó ár

karfával

▪ magas háttámla

▪ fa karfa

▪ állítható multiblock hintamechanika

▪ fa burkolatú acél lábkereszt

▪ választható pácszínek: bükk, cseresznye,

   dió, mahagóni, wenge

▪ teherbírás: 150 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

textilbőr, készre szerelve

▪ kiváló minőségű textilbőr/valódi bőr

▪ magas háttámla

▪ polírozott alumínium karfa,

   kárpitozott támfelület

▪ multiblock hintamechanika

▪ krómozott gázlift

▪ krómozott lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ szánkótalpas, krómozott acél váz

▪ kiváló minőségű textilbőr/valódi bőr

▪ középmagas háttámla

▪ karfa kárpitozott támfelülettel

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ csomagolási egység: 2 db/doboz

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

textilbőr, lapra szerelve 57 127 Ft

valódi bőr, lapra szerelve 82 890 Ft

SIRIO/S kivitelSIRIO kárpit
bruttó ár

karfával

80 650 Ft

V E Z E T Ő I S Z É K E K
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2021.01.01-től

teljes magasság 116-124 garancia 2 év teljes magasság 117-126 garancia 2 év

ülésmagasság 48-56 térfogat 0,33 m
3 ülésmagasság 55-64 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 44 megr.egys. 1 ülésmélység 44 megr.egys. 1

teljes magasság 112-120 garancia 2 év teljes magasság  118-123 garancia 1* év

ülésmagasság 44-52 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 47-52 térfogat 0,24 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 55 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 52 ülésmélység 68

teljes magasság 111-119 garancia 2 év

ülésmagasság 51-59 térfogat 0,33 m
3

teljes szélesség 65 kárpitigény 2,50 fm

ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 53 megr.egys. 1

kárpit

▪ fekete, puha textilbőr kárpit

▪ magas háttámla,

   visszahajlított fejtámasz

▪ polírozott alumínium karfa,

   párnázott támfelület

▪ állítható deréktámasz

▪ állítható hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt d.660, d.50 görgők

▪ teherbírás: 135 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

* garanciaidő: fogyasztói ártól függően

   1 vagy 2 év

5500 XXL

▪ magas háttámla

▪ műanyag karfa

▪ opció: krómozott karfa kárpitozott

   támfelülettel, felára: 4.400 Ft

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.680, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

▪ magas háttámla

▪ műanyag karfa

▪ opció: krómozott karfa kárpitozott

   támfelülettel, felára: 4.400 Ft

▪ állítható multiblock hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt d.700, d.50 görgők

▪ teherbírás: 140 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

fekete valódi bőr

bruttó ár

karfával

félig szerelve

MIDLANDHAWAII kivitel

▪ minőségi marhabőr kárpitozás 

▪ elegáns kontrasztos varrás

▪ magas háttámla

▪ vastag szivacspárnázat

▪ karfa párnázott támfelülettel

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.660, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

bordó, csontszín, drapp, fehér, kék,

piros, s.barna, s.szürke, v.barna, v.szürke

bruttó ár

karfával

bruttó ár

karfával

122 095 Ft

fekete valódi bőr

76 170 Ft

kárpit

154 579 Ft

fekete valódi bőr 103 053 Ft

bordó, csontszín, drapp, fehér, kék,

piros, s.barna, s.szürke, v.barna, v.szürke

132 177 Ft

fekete textilbőr 105 293 Ft

lapra szerelve

bruttó ár

karfával

kárpit
bruttó ár

karfával
5500

kárpit

116 495 Ft

125 456 Ftszínes valódi bőr

STILO

színes valódi bőr

AV, MS

▪ magas, ergonomikus háttámla

▪ ergonomikus ülőlap

▪ műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.680, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

109 774 Ft

86 587 Ft

83 338 Ft

OP, TAM

BA, BN, FO, L, LL

Telefon: (0622) 500-365

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
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2021.01.01-től

teljes magasság 104-113 garancia 3 év teljes magasság 103-111 garancia 5 év

ülésmagasság 46-55 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 47-55 térfogat 0,19 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény 1,55 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 1,55 fm

ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 49 ülésmélység 49

teljes magasság 113-128 garancia 5 év teljes magasság 128-143 garancia 5 év

ülésmagasság 47-56 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 50-59 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 66 kárpitigény 1,93 fm teljes szélesség 70 kárpitigény 2,10 fm

ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 49-54 ülésmélység 49-54

a képen hagyományos szinkronmechanikával

és EFC nélkül

anyag bruttó ár

235 453 Ft

ajánlott termékcsaládok:

BOSTON, CINQUE, FLUA, FLUTE, XENIA

Energy Free Comfort - hazai feltalálói e márkanév alatt 

szabadalmaztatták e találmányukat. Ez egy a forgószék 

ülőlapjába beépített, légmentesen zárható párna, 

amelynek szelepe révén az üléspárna keménysége 

fokozatmentesen szabályozható. A többlet komfort és 

az egyszerű működtetés mellett az EFC  környezetbarát 

is, mert nem igényel energiaforrást és mert a benne lévő 

szivacspárna élettartama akár 50%-kal is nőhet.

OP, TAM 105 181 Ft

fekete valódi bőr 136 657 Ft

BA, BN, FO, L, LL

EFC párna

bruttó ár

karfával

132 177 Ft

kárpit

197 145 Ft

bruttó ár

8 625 Ft

ajánlott termékcsaládok:

BOSTON, CINQUE, FLUA,

FLUTE, XENIA, YPSILON

A szék ülőlapjába egy 4x4 db acél rugót 

tartalmazó kis matrac kerül beépítésre, amely a 

hagyományos szivacs helyét átvéve annál jól 

érzékelhetően nagyobb üléskomfortot biztosít, 

mivel a rugó a szivacsnál kb. 50%-kal nagyobb 

mértékű és hosszabb ideig fennmaradó 

rugalmassággal rendelkezik.

BA, BN, FO, L, LL

BA, BN, FO, L, LL 139 345 Ft

▪ szögletes, telekárpitos háttámla

   és ülőlap

▪ állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ 3D karfa, puha támfelület (AR08)

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ WAS opció felár nélkül kérhető

▪ WAS+SL opció felára: 3.000 Ft

▪ d.640 műanyag lábkereszt, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

102 829 Ft

fekete valódi bőr 118 735 Ft

rugós szivacs

BOSTON H extra

79 530 Ft

OP, TAM 87 259 Ft

BOSTON edition

AV, MS

175 862 Ft

bruttó ár

karfával

AV, MS

▪ szögletes, telekárpitos, magas háttámla

▪ állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ 3D karfa, puha támfelület (AR08)

▪ állítható ülésmélység

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ WAS+SL opció felár nélkül kérhető

▪ alu lábkereszt d.660, d.60 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

bruttó ár

karfával

97 452 Ft

BA, BN, FO, L, LL

OP, TAM 142 594 Ft

fekete valódi bőr

AV, MS 191 768 Ft

kárpit

84 907 Ft

▪ szögletes, telekárpitos háttámla

   és ülőlap

▪ fix háttámla

▪ 1D karfa (BR HANS)

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ WAS opció felár nélkül kérhető

▪ WAS+SL opció felára: 3.000 Ft

▪ d.640 műanyag lábkereszt, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

BOSTON standard kárpit

AV, MS

▪ szögletes, telekárpitos, magas háttámla 

▪ állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ 4D karfa, puha támfelület (AR49 C)

▪ fix fejtámla, polírozott alu szárakon (FT62)

▪ beépített EFC üléspárna

▪ állítható ülésmélység

▪ automata szinkronmechanika (antishock)

▪ alu lábkereszt d.700

▪ d.65 parkettagörgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

habszivacs 26 883 Ft

TRM
táskarugós matrac

anyag

BOSTON smart kárpit
bruttó ár

karfával

OP, TAM 199 497 Ft

fekete valódi bőr

B O S T O N    S Z É K C S A L Á D

kép nettó ár

ülésmélység

állító mechanika
6 800 Ft

légpumpás 

deréktámasz 

(LAS)

14 500 Ft

fejtámla FT58
3D fejtámla

állítható magasság,

mélység, dőlésszög

magasság: +18-23 cm

támla magasság: 15 cm

támla szélesség: 24 cm

szivacs vastagság: 20 mm

11 800 Ft

fejtámla FT62
fix fejtámla

polírozott alumínium 

szár

magasság: +14-15 cm

támla magasság: 13 cm

támla szélesség: 44 cm

szivacs vastagság: 30 mm

15 300 Ft

tulajdonságok

vastagság: 30 mm

mélység-állítás: 5 fokozatban,

fokozatonként 10 mm, összesen max. 50 mm

BOSTON forgószék család választható opciói

deréktámasz

mélysége a marokpumpa által fokozatmentesen állítható

lábkereszt görgő
ülésmélység

állító

U&D

háttámla
karfa

smart
műanyag

d.640

d.50

normál
n n BR HANS

standard
műanyag

d.640

d.50

normál
n i AR08

extra
alumínium

d.660

d.60

normál
i i AR08

H extra
alumínium

d.660

d.60

normál
i i AR08

24
alumínium

d.660

d.50

parketta
n n AR08

edition
alumínium

d.700

d.65

parketta
i i AR49 C

BOSTON forgószék család felszereltségei

Telefon: (0622) 500-365

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
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2021.01.01-től

teljes magasság 101-116 garancia 5 év teljes magasság 101-110 garancia 2 év

ülésmagasság 47-56 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 44-53 térfogat 0,19 m

3

teljes szélesség 66 kárpitigény 1,55 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 1,55 fm

ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 49-54 ülésmélység 49

teljes magasság 94 garancia 5 év teljes magasság 94 garancia 3 év

ülésmagasság 47 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 47 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 1,55 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 1,55 fm

ülésszélesség 47 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 50 ülésmélység 50

77 626 Ft

▪ krómozott, szánkótalpas acélváz

▪ telekárpitos háttámla és ülőlap

▪ karfa puha támfelülettel

▪ fa karfa felára: 10.000 Ft

▪ nem rakásolható

▪ teherbírás: 110 kg

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

79 978 Ft

BOSTON extra kárpit

122 991 Ft

BA, BN, FO, L, LL

kárpit

OP, TAM

OP, TAM 125 344 Ft

kárpit

MemoTouch párnázat anyag

memóriahab 7 841 Ft

ajánlott termékcsaládok:

BOSTON, CINQUE, FLUA,

FLUTE, XENIA, YPSILON

fekete valódi bőr 156 820 Ft

72 249 Ft

BA, BN, FO, L, LL

fekete valódi bőr 111 454 Ft

bruttó ár

habszivacs 7 281 Ft

BN, FO, OP, TAMAV, MS 117 615 Ft

BOSTON 24

▪ szögletes, telekárpitos háttámla és 

   ülőlap

▪ állítható magasságú háttámla

▪ 3D karfa, puha támfelület (AR08)

▪ állítható ülésmélység

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ WAS+SL opció felár nélkül kérhető

▪ alu lábkereszt d.660,  d.60 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

79 978 Ft

fekete valódi bőr 111 454 Ft

117 615 Ft

bruttó ár

karfával

bruttó ár

karfával

AV, MS 72 249 Ft

BOSTON 4L kárpit
bruttó ár

karfával

▪ krómozott acélváz

▪ telekárpitos háttámla és ülőlap

▪ fekete műanyag kartámasz

▪ fa karfa felára: 10.000 Ft

▪ nem rakásolható

▪ teherbírás: 130 kg

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

77 626 Ft

BA, BN, FO, L, LL

A szék alapértelmezett szivacsához plusz rétegként 

hozzáadott 30 mm-es memóriás szivacspárna. A 

normál szivacsokhoz képest nagyobb mértékben 

igazodik a test formájához, ezért nagyobb 

mértékben csökkenti az ülés során a comb és fenék 

szöveteire nehezedő nyomást. Hipoallergén, nem 

vált ki allergiás reakciókat.

OP, TAM

bruttó ár

karfával

AV, MS

BOSTON/S

▪ szögletes, telekárpitos háttámla és 

   ülőlap

▪ fix háttámla

▪ 3D karfa, puha támfelület (AR08)

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ alu lábkereszt d.660

▪ d.50 parkettagörgők

▪ teherbírás: 140 kg

▪ 24 órás intenzív használatra

▪ karfák felszerelve

SIDE
oldaltámaszos üléskomfort 

anyag

ajánlott termékcsaládok:

BOSTON, CINQUE, FLUA, FLUTE, YPSILON

A forgószék alapértelmezett szivacsához 

hozzáadott 10-36 mm vastagságú, patkó alakú 

plusz párnázat az ülés 3 oldala mentén. 

Megnövelt ergonómiát biztosít, mivel kagylósított 

kialakítása által az ülés jobban igazodik a test 

formájához.

bruttó ár
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2021.01.01-től

teljes magasság 100-110 garancia 5 év teljes magasság 98-108 garancia 5 év

ülésmagasság 49-59 térfogat 0,23 m
3 ülésmagasság 46-56 térfogat 0,19 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 63 kárpitigény 1,10 fm

ülésszélesség 52 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 45 ülésmélység 46

a képen szögletes d.640 lábkereszttel (feláras)
a képen különféle opciókkal,

a fenti ár opciók nélkül értendő

teljes magasság 108-116 garancia 5 év teljes magasság 108-116 garancia 3 év

ülésmagasság 46-54 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,19 m

3

teljes szélesség 66 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 66 kárpitigény 0,40 fm

ülésszélesség 50 szállítható 2-4 hét ülésszélesség 50 szállítható 2-4 hét

ülésmélység 45 ülésmélység 45

a képen különféle opciókkal,

a fenti ár opciók nélkül értendő

a képen különféle opciókkal,

a fenti ár opciók nélkül értendő

teljes magasság 97 garancia 5 év teljes magasság 104-118 garancia 3 év

ülésmagasság 48 térfogat  0,46 m
3 ülésmagasság 49-63 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 62 kárpitigény - teljes szélesség 69 kárpitigény 0,77 fm

ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 44 megr.egys. 4 ülésmélység 48 megr.egys. 1

teljes magasság 83 garancia 1 év teljes magasság 107-117 garancia 3 év

ülésmagasság 45 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 42-52 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 69 kárpitigény 0,77 fm

ülésszélesség 45 szállítható 4-5 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 40 megr.egys. 10db/szín ülésmélység 48 megr.egys. 1

AV, MS

72 697 Ft

bruttó ár

karfa nélkül

bruttó ár

karfa nélkül

OP, TAM

82 778 Ft

1380 SYN FLUTE kárpit

▪ magas, szögletes, ergonomikus, 

   állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ műanyag lábkereszt d.640

▪ d.65 görgők 

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ opciók: EFC, MemoTouch, TRM, SIDE

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ mechanika és karfák felszerelve

1580 GALA kárpit

▪ modern, görgős tréning szék

▪ műanyag kagylóülés, választható színek:

   kék, narancs, piros, sárga, szürke, zöld

▪ 360°-ban forgatható asztalka,

   magassága: 68 cm

▪ táskatartó

▪ alváz és ülés alatti táskatartó színe: szürke

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

BN, FO, OP, TAM

97 452 Ft

97 452 Ft

kivitel

BA, BN, FO, L, LL

83 450 Ft

75 945 Ft

106 077 Ft

70 793 Ft

C 68 553 Ft

AV, MS

bruttó ár

karfa nélkül

OP, TAM

1850 OMNIA classic

BA, BN, FO, L, LL

bruttó ár

karfa nélkül

OP, TAM 83 338 Ft

fejtámla felára 13 218 Ft

OP, TAM 76 618 Ft

100 029 Ft

kivitel

műanyag

14 786 Ft

bruttó ár

asztalkával

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén

a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

COLLEGE

tréning szék

▪ magas, ergonomikus,

   állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ ergonomikus ülőlap

▪ megnövelt szivacsvastagság és minőség

▪ erősített aszinkron mechanika

▪ krómozott lábkereszt d.700, d.50 görgők

▪ teherbírás: 150 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

szerelhető karfák: AR08, AR08 C, BR29 ARCO 

81 434 Ft

bruttó ár

karfa nélkül

fejtámla felára

BN, FO, OP, TAM 92 412 Ft

bruttó ár

karfa nélkül
ESTELA XXL kárpit

AV, MS

▪ kerek formájú háttámla és ülőlap

▪ állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ erősített aszinkron mechanika

▪ krómozott lábkereszt d.700, d.50 görgők

▪ teherbírás: 150 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

AV, MS

77 290 Ft

BA, BN, FO, L, LL 81 434 Ft

▪ formatartó poliuretán szivacspárnázat

▪ magas, szögletes, ergonomikus, 

   állítható magasságú háttámla (U&D) 

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ WAS opció felár nélkül kérhető

▪ WAS+SL opció felára: 3.000 Ft

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők 

▪ opciók: LAS, ülésmélység állító

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

kivitel

szerelhető karfák: AR08, AR08 C, BR29 ARCO 

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén

a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

kárpit

AV, MS 74 601 Ft

1850 OMNIA smart

73 817 Ft

bruttó ár

karfával

▪ állítható magasságú, fekete hálós háttámla

▪ egyéb háló színek egyeztetés szerint,

   felára: 7.000 Ft

▪ állítható deréktámasz

▪ vágott hab ülésszivacs, varrás nélküli huzat

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ WAS opció felár nélkül kérhető

▪ WAS+SL opció felára: 3.000 Ft

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.700

▪ d.65 görgők

▪ vállfa felára: 2.700 Ft

▪ ülésmélység állító felára: 6.800 Ft

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

▪ állítható magasságú, fekete hálós háttámla

▪ egyéb háló színek egyeztetés szerint,

   felára: 7.000 Ft

▪ állítható deréktámasz

▪ formatartó, poliuretán ülésszivacs, varrott huzat

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ WAS opció felár nélkül kérhető

▪ WAS+SL opció felára: 3.000 Ft

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.700

▪ d.65 görgők

▪ vállfa felára: 2.700 Ft

▪ ülésmélység állító felára: 6.800 Ft

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

AMERICA ASYN XXL

BA, BN, FO, L, LL

fejtámla felára 14 786 Ft

kárpit

OP, TAM

▪ szögletes profilú, krómozott,

   szánkótalpas acélváz 

▪ karfa puha támfelülettel

▪ ergonomikusan formázott háttámla

▪ formatartó poliuretán szivacspárnázat  

▪ teherbírás: 110 kg

BA, BN, FO, L, LL 104 173 Ft

1875/S MOTION

P R O F E S S Z I O N Á L I S    F O R G Ó S Z É K E K
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teljes magasság 98 garancia 5 év teljes magasság 99-111 garancia 2 év

ülésmagasság 49 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,16 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 1,20 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm

ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 46 megr.egys. 4 ülésmélység 46

a képen AR08 C karfával (feláras)

teljes magasság 108-116 garancia 5 év teljes magasság 103-111 garancia 5 év

ülésmagasság 46-54 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 50-58 térfogat  0,19 m

3

teljes szélesség 66 kárpitigény 0,31 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,90 fm

ülésszélesség 50 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 49 szállítható projekt

ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 44-49

a képen BR1850 white karfával,

a fenti ár opció nélkül értendő a képen AR40 karfával (feláras)

teljes magasság 98-111 garancia 3 év teljes magasság 98-108 garancia 3 év

ülésmagasság 46-59 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 43-53 térfogat 0,19 m

3

teljes szélesség 63 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 65 kárpitigény 0,77 fm

ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 48 megr.egys. 1 ülésmélység 47

a képen AR08 C karfával (feláras)

teljes magasság 95-104 garancia 3 év teljes magasság 107-117 garancia 2 év

ülésmagasság 44-53 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 42-52 térfogat 0,19 m

3

teljes szélesség 67 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 1,60 fm

ülésszélesség 52 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 48 ülésmélység 50

C

bruttó ár

karfa nélkül

93 868 Ft

bruttó ár

karfával

▪ állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ WAS opció felár nélkül kérhető

▪ WAS+SL opció felára: 3.000 Ft

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ mechanika felszerelve

AV, MS

▪ formatartó poliuretán szivacspárnázat  

▪ ergonomikus, állítható magasságú háttámla 

(U&D)

▪ opció: állítható fejtámla, magasságban +20 cm

▪ állítható ülésmélység

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ WAS+SL opció felár nélkül kérhető

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.700

▪ d.60 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

59 255 Ft

kárpit

57 239 Ft

1640 SYN ATHEA

fejtámla felára

1580/S GALA kárpit

AV, MS

1870 MOTION kivitel

BA, BN, FO, L, LL

64 968 Ft

75 049 Ft

61 944 Ft

HUFO kárpit

99 916 Ft

bruttó ár

karfa nélkül

▪ magas, szögletes, U&D háttámla

▪ opció: plusz 10 mm szivacs és hosszanti

   varrás a háttámlán, felára: 2.700 Ft

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ WAS opció felár nélkül kérhető

▪ WAS+SL opció felára: 3.000 Ft

▪ opciók: EFC, LAS, MemoTouch, TRM, SIDE

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

C

▪ kerek formájú háttámla és ülőlap

▪ dönthető, állítható magasságú (U&D)

   és mélységű háttámla

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 140 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

MS

OP, TAM

bruttó ár

karfa nélkül

66 088 Ft

17 362 Ft

BN, FO, OP, TAM

BA, BN, FO, L, LL

98 012 Ft

OP, TAM

fejtámla felára 18 818 Ft

OP, TAM

OP, TAM 67 208 Ft

OP, TAM

BA, BN, FO, L, LL

▪ állítható magasságú háttámla

▪ ergonomikusan formázott, dús és 

   tartós szivacsozású háttámla és ülőlap

▪ mesh szövetkárpit (alapértelmezett)

▪ 1D karfa, puha támfelület (BR LUKE PU)

▪ aszinkron mechanika, súlyhoz állítható

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

61 944 Ft

bruttó ár

karfával

69 449 Ft

61 496 Ft

110 110 Ft

AV, MS

▪ állítható magasságú háttámla

▪ ergonomikusan formázott, szögletes, dús és 

   tartós szivacsozású háttámla és ülőlap

▪ aszinkron mechanika, súlyhoz állítható

▪ 2D karfa, puha támfelület (BR LUKE PU)

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ opciók: EFC, MemoTouch, TRM, SIDE

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

C 59 703 Ft

110 894 Ft

bruttó ár

karfa nélkül

BA, BN, FO, L, LL

1850 OMNIA white

vállfa felára 4 257 Ft

▪ fehér műanyag alkatrészek

▪ állítható magasságú, fehér hálós háttámla

▪ egyéb háló színek egyeztetés szerint,

   felára: 7.000 Ft

▪ állítható deréktámasz

▪ formatartó poliuretán ülésszivacs

▪ 5 pontos szinkronmechanika (antishock)

▪ WAS opció felár nélkül kérhető

▪ WAS+SL opció felára: 3.000 Ft

▪ alu lábkereszt d.700, d.65 görgők

▪ ülésmélység állító felára: 6.800 Ft

▪ BR1850 white karfa felára: 25.500 Ft

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

kivitel

111 566 Ft

BA, BN, FO, L, LL

OP, TAM

▪ szánkótalpas, krómozott acél váz

▪ karfa puha támfelülettel

▪ szögletes, ergonomikus háttámla és ülőlap

▪ formatartó poliuretán szivacspárnázat

▪ teherbírás: 110 kg

71 689 Ft

szerelhető karfák: AR08, AR08 C, BR29 ARCO 

105 517 Ft

bruttó ár

karfa nélkül

108 654 Ft

CINQUE SYN standard kárpit

kárpit
bruttó ár

karfával

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén

a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

60 488 Ft

AV, MS 64 184 Ft

AV, MS

FLUA

BA, BN, FO, L, LL 63 848 Ft

AMERICA MEK XXL kárpit

BN
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teljes magasság 117-133 garancia 3 év teljes magasság 100-109 garancia 2 év

ülésmagasság 46-55 térfogat 0,18 m
3 ülésmagasság 44-53 térfogat 0,16 m

3

teljes szélesség 65 kárpitigény 0,63 fm teljes szélesség 65 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható projekt

ülésmélység 47-53 ülésmélység 45 megr.egys. 1

teljes magasság 114-127 garancia 3 év teljes magasság 101-111 garancia 3 év

ülésmagasság 45-58 térfogat - ülésmagasság 46-56 térfogat 0,19 m
3

teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény 0,40 fm

ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható 2-4 hét

ülésmélység 50 megr.egys. 1 ülésmélység 48 megr.egys. 1

a képen fekete színű oldalszegéllyel kárpitozva,

az opció felár nélkül kérhető

teljes magasság 100-111 garancia 2 év teljes magasság 90 garancia 1 év

ülésmagasság 45-56 térfogat 0,23 m
3 ülésmagasság 47 térfogat 0,20 m

3

teljes szélesség 61 kárpitigény 0,35 fm teljes szélesség 63 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható 3-5 hét ülésszélesség 50 szállítható projekt

ülésmélység 48 megr.egys. 1/10 ülésmélység 43 megr.egys. 80

a képen BR30 JACK szürke karfával

teljes magasság 98-109 garancia 3 év

ülésmagasság 43-54 térfogat 0,19 m
3

teljes szélesség 65 kárpitigény 0,45 fm

ülésszélesség 50 szállítható 2-4 hét

ülésmélység 46

a képen d.65 görgőkkel (feláras)

NEXT

70 009 Ft

kárpit

AV, MS

▪ fekete hálós, fix háttámla

▪ állítható deréktámasz

▪ 1D karfa (BR HANS)

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ d.640 műanyag lábkereszt, d.60 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

kárpit

AV, MS

OP, TAM 72 585 Ft

69 337 Ft

YPSILON

fix szövet

BA, BN, FO, L, LL

71 465 Ft

70 457 Ft

▪ szürke műanyag alkatrészek

▪ hálós háttámla

▪ 2D deréktámasz (magasság, mélység)

▪ kárpitozott ülőlap

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ szürke műanyag lábkereszt d.630

▪ d.50 szürke görgők

▪ BR30 JACK szürke fix karfa felára: 7.700 Ft

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ mechanika felszerelve

C

C 68 329 Ft

75 609 Ft

OP, TAM 70 457 Ft

▪ hálós háttámla, állítható deréktámasz

▪ állítható magasságú fejtámla

▪ fekete szövet kárpitozású ülőlap

▪ 3D karfa, puha támfelület

▪ állítható ülésmélység

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ alu lábkereszt d.660, d.60 görgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

bruttó ár

karfával

MIRO extra

bruttó ár

karfával

95 212 Ft

▪ szürke hálós háttámla, állítható deréktámasz

▪ kárpitozott, állítható fejtámla

▪ kárpitozott ülőlap, formaöntött szivacs

▪ 2D karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ alu lábkereszt d.690, d.65 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

BA, BN, FO, L, LL

bruttó ár

karfával

kárpit
bruttó ár

karfával

fekete szövet 123 215 Ft

kárpit

AV, MS

bruttó ár

karfával

176 982 Ft

kárpit MIRO smart

fejtámlával 78 410 Ft

fekete szövet 70 569 Ft

▪ hálós, középmagas háttámla

▪ állítható deréktámasz

▪ fekete szövet ülőlap

▪ 1D karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.640

▪ d.60 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

Q3 SYN szürke

72 137 Ft

▪ fekete hálós háttámla, állítható deréktámasz

▪ kék, narancs, szürke, zöld színű háló

   felár nélkül kérhető

▪ állítható magasságú fejtámla felára: 9.900 Ft

▪ 1D karfa (BR HANS)

▪ szögletes, kárpitozott ülőlap

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ WAS opció felár nélkül kérhető

▪ WAS+SL opció felára: 3.000 Ft

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ opciók: MemoTouch, TRM, SIDE

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

választható ülőlap és fejtámla kárpit színek:

fekete, kék
OP, TAM 77 626 Ft

NORTON net

BA, BN, FO, L, LL 76 954 Ft

kárpit színek egyeztetés szerint

kárpit
bruttó ár

asztalkával

kárpitozott ülőlap

ROVER

tréning szék

kárpit
bruttó ár

karfa nélkül

▪ modern, görgős tréning szék

▪ lyukacsos műanyag háttámla,

   fehér vagy szürke színben

▪ kárpitozott ülőlap

▪ kartámasz

▪ elforgatható asztalka, magassága: 71 cm

▪ táskatartó

▪ alváz és ülés alatti táskatartó színe: szürke

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra
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teljes magasság 101-110 garancia 3 év teljes magasság 80 garancia 2 év

ülésmagasság 46-55 térfogat 0,15 m
3 ülésmagasság 44 térfogat 0,08 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 57 kárpitigény 0,63 fm

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 47 szállítható projekt

ülésmélység 44-49 ülésmélység 47 megr.egys. 1

teljes magasság 106-114 garancia 3 év teljes magasság 98-108 garancia 2 év

ülésmagasság 45-53 térfogat 0,16 m
3 ülésmagasság 43-53 térfogat 0,23 m

3

teljes szélesség 70 kárpitigény 0,63 fm teljes szélesség 61 kárpitigény 0,35 fm

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 50 ülésmélység 48

teljes magasság 114-124 garancia 2 év teljes magasság 93 garancia 3 év

ülésmagasság 44-54 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 44 térfogat 0,25 m

3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható projekt

ülésmélység 48 ülésmélység 47 megr.egys. 50

bruttó ár

karfával

▪ hálós háttámla

▪ állítható magasságú és mélységű 

   deréktámasz

▪ a fejtámla 19 cm-rel növeli a magasságot

▪ fekete mesh ülőlap, textilbőr oldalszegély

▪ 3D karfa, krómozott szár, puha támfelület

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ alu lábkereszt d.660

▪ d.50 parkettagörgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

fejtámlával

▪ hálós, középmagas háttámla,

   állítható deréktámasz

▪ a fejtámla 15-22 cm-rel

   növeli a magasságot

▪ fekete szövet kárpitozású ülőlap

▪ 1D karfa, puha támfelület

▪ állítható ülésmélység

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.650

▪ d.60 görgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

MIRO standard típus

bruttó ár

karfával

104 173 Ft

110 894 Ft

fejtámla nélkül

bruttó ár

karfával

88 491 Ft

▪ fekete hálós háttámla

▪ 2D deréktámasz (magasság, mélység)

▪ kárpitozott ülőlap

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ mechanika felszerelve

Q3 SYN kárpit

84 011 Ft

fejtámla nélkül C

fejtámlával 91 851 Ft

típus

fekete háló

SCOPE kárpit

OKLAHOMA classic

▪ hálós, középmagas háttámla

▪ állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla

▪ állítható deréktámasz

▪ fekete hálós ülőlap

▪ 1D karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ szögletes műanyag lábkereszt

▪ d.60 görgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

MIRO 4L kárpit

▪ hálós háttámla

▪ fekete szövet kárpitozású ülőlap

▪ szürke, porszórt acélváz

▪ műanyag karfa

▪ teherbírás: 110 kg

▪ lapra szerelve szállítjuk

bruttó ár

karfával

fekete szövet 37 861 Ft

55 335 Ft

BA, BN, FO, L, LL 56 007 Ft

OP, TAM 56 455 Ft

54 327 Ft

AV, MS

bruttó ár

karfa nélkül

▪ modern, görgős tréning szék

▪ hálós háttámla és ülőlap

▪ állítható deréktámasz

▪ kartámasz

▪ elforgatható asztalka, magassága: 71 cm

▪ táskatartó, pohártartó

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

SKATE

tréning szék

kárpit
bruttó ár

asztalkával

egyéb háló színek egyeztetés szerint

fekete háló 179 222 Ft

Telefon: (0622) 500-365

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
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2021.01.01-től

teljes magasság 95-108 garancia 2 év teljes magasság 100-113 garancia 2 év

ülésmagasság 50-63 térfogat 0,09 m
3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm

ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét

ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 45 megr.egys. 1

teljes magasság 104-117 garancia 2 év teljes magasság 105-118 garancia 2 év

ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m
3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm

ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható 1-2 hét

ülésmélység 46 megr.egys. 1/50 ülésmélység 45 megr.egys. 1

teljes magasság 86-99 garancia 1 év teljes magasság 100-113 garancia 1 év

ülésmagasság 45-59 térfogat 0,09 m
3 ülésmagasság 48-61 térfogat 0,09 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm

ülésszélesség 44 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét

ülésmélység 40 megr.egys. 1 ülésmélység 45 megr.egys. 1

teljes magasság 98-105 garancia 3 év teljes magasság 102-114 garancia 1 év

ülésmagasság 44-52 térfogat 0,23 m
3 ülésmagasság 45-57 térfogat 0,09 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm

ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 44 szállítható 1-3 hét

ülésmélység 45 ülésmélység 40 megr.egys. 1

OP, TAM 63 624 Ft

C 58 359 Ft

BA, BN, FO, L, LL

OP, TAM

kárpit

62 504 Ft

32 484 Ft

36 293 Ft

bruttó ár

karfa nélkül

C 28 228 Ft

1080 ASYN

1080 ASYN ergo

C

bruttó ár

BA, BN, FO, L, LL

AV, MS

AV, MS

BA, BN, FO, L, LL

kárpit

▪ szögletes, állítható magasságú háttámla

   (U&D)

▪ aszinkron mechanika

▪ 1D karfa (BR HANS)

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ opciók: EFC, MemoTouch, TRM, SIDE

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

32 148 Ft

60 600 Ft

C

23 635 Ft

BRAVO kárpit

▪ magas, állítható magasságú háttámla

▪ ergonomikus párnázat felára,

   1080 ASYN ergo: 3.300 Ft

   (OP kárpittal nem rendelhető)

▪ aszinkron mechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

bruttó ár

karfa nélkül

30 244 Ft

bruttó ár

karfa nélkül

1150 MEK NUVOLA

bruttó ár

karfa nélkül

C

OP, TAM

41 669 Ft

31 476 Ft

▪ középmagas, dönthető,

   állítható magasságú és mélységű háttámla

▪ ergonomikus háttámla és ülőlap

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

1040 MEK ergo kárpit
bruttó ár

karfa nélkül

21 171 Ft AV, MS

▪ magas, dönthető, állítható 

   magasságú és mélységű háttámla

▪ ergonomikus háttámla és ülőlap

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg 

▪ napi használati idő: 5-7 óra

34 388 Ft

▪ dönthető, állítható magasságú háttámla

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ karfa nem szerelhető

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

25 651 Ft

TAM

27 891 Ft

AV, MS

36 405 Ft

37 413 Ft

kárpit

35 172 FtAV, MS

BA, BN, FO, L, LL

BA, BN, FO, L, LL 44 918 Ft

TAM

C

OP, TAM

C

bruttó ár

karfával

AV, MS

BA, BN, FO, L, LL

kárpit bruttó ár

19 154 Ft

BA, BN, FO, L, LL

AV, MS 21 171 Ft

22 403 Ft

▪ magas, dönthető, állítható

   magasságú és mélységű háttámla

▪ karfa nem szerelhető

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

OP, TAM

C

BA, BN, FO, L, LL

23 411 Ft

22 403 Ft

23 411 Ft

19 154 Ft

▪ magas, dönthető, állítható

   magasságú és mélységű háttámla

▪ deréktámasz a hátlapon

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

BORA

1170 ASYN ergo

CINQUE ASYN LX kárpit GOLF

AV, MS

▪ nagyméretű, ergonomikus háttámla és ülőlap

▪ megnövelt szivacsvastagság

▪ aszinkron mechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

43 685 Ft

33 156 Ft

45 926 Ft

kárpit

26 883 Ft

F O R G Ó S Z É K E K
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2021.01.01-től

teljes magasság 100-113 garancia 2 év teljes magasság 98-111 garancia 2 év

ülésmagasság 50-63 térfogat 0,09 m
3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm

ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 45 megr.egys. 1/20

teljes magasság 104-117 garancia 2 év teljes magasság 103-116 garancia 2 év

ülésmagasság 44-57 térfogat 0,13 m
3 ülésmagasság 47-60 térfogat 0,13 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm

ülésszélesség 46 szállítható 5 hét ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 45 megr.egys. 15 ülésmélység 46

teljes magasság 100-113 garancia 1 év teljes magasság 98-111 garancia 2 év

ülésmagasság 48-61 térfogat 0,09 m
3 ülésmagasság 45-59 térfogat 0,13 m3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,70 fm

ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 47 szállítható 3-4 hét

ülésmélység 45 ülésmélység 44 megr.egys. 1/20

a képen BR BUG szürke karfával

teljes magasság 100-113 garancia 1 év teljes magasság 100-113 garancia 1 év

ülésmagasság 47-60 térfogat 0,09 m
3 ülésmagasság 47-60 térfogat 0,09 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm

ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét

ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 45

31 252 Ft

25 763 Ft

22 515 Ft

C

48 390 Ft

▪ állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ aszinkron mechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ magas, dönthető, állítható 

   magasságú és mélységű háttámla

▪ fix karfa (BR25 JAZZ)

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

TAM

40 885 Ft

bruttó ár

karfával

24 531 Ft

BA, BN, FO, L, LL

C 44 694 Ft

1080 MEK

1080 MEK ergo

kárpit

AV, MS

C

OP, TAM

BA, BN, FO, L, LL

24 195 Ft

29 012 Ft

47 942 Ft

kárpit

kárpit

BA, BN, FO, L, LL

1640 ASYN ATHEA

MEGANE LX kárpit

39 653 Ft

C

▪ magas, különleges formájú,

   állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ aszinkron mechanika

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

bruttó ár

karfa nélkül

C

1340 ASYN kárpit
bruttó ár

karfa nélkül

49 622 FtBA, BN, FO, L, LL

50 630 Ft

BA, BN, FO, L, LL 27 443 Ft

46 710 Ft

26 211 Ft

bruttó ár

karfa nélkül

1140 ASYN

C

41 893 Ft

AV, MSAV, MS

OP, TAM

AV, MS

kárpit

▪ magas, dönthető, állítható 

   magasságú és mélységű háttámla

▪ ergonomikus háttámla és ülőlap

▪ fix karfa (BR25 JAZZ)

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

26 995 Ft

TAM

BA, BN, FO, L, LL

51 414 Ft

37 637 Ft

AV, MS

▪ magas, dönthető, állítható

    magasságú és mélységű háttámla

▪ ergonomikus szivacspárnázat felára,

   1080 MEK ergo: 3.300 Ft

   (OP kárpittal nem rendelhető)

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

49 398 Ft

bruttó ár

karfa nélkül

28 452 Ft

AV, MS

46 374 Ft

bruttó ár

karfa nélkül

▪ szürke színű műanyag elemek (RAL.7036)

▪ dönthető, állítható magasságú és mélységű 

háttámla

▪ szürke műanyag lábkereszt d.660

▪ d.50 szürke görgők

▪ BR BUG szürke műanyag fix karfa felára:

   8.000 Ft

▪ terhelhetőség: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

53 655 Ft

48 950 Ft

52 647 Ft

▪ magas, formatervezett háttámla

▪ lyukacsos hátlap-design

▪ aszinkron mechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

30 244 Ft

AV, MS

23 971 Ft

MEGANE

C 19 714 Ft

bruttó ár

karfával

BA, BN, FO, L, LL

OP, TAM

C

BUG MEK szürke kárpit

AV, MS

22 963 Ft

OP, TAM

▪ magas, dönthető, állítható 

   magasságú és mélységű háttámla

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

OP, TAM

BA, BN, FO, L, LL

kárpit
bruttó ár

karfa nélkül

21 731 Ft

OP, TAM

BRAVO LX

26 771 Ft
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2021.01.01-től

teljes magasság 102-115 garancia 2 év teljes magasság 101-113 garancia 1 év

ülésmagasság 48-61 térfogat 0,13 m
3 ülésmagasság 48-60 térfogat 0,09 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény 0,90 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm

ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét

ülésmélység 50 ülésmélység 45 megr.egys. 1

teljes magasság 100-113 garancia 2 év teljes magasság 90-103 garancia 2 év

ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m
3 ülésmagasság 43-56 térfogat 0,09 m

3

teljes szélesség 63 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,75 fm

ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 45 ülésmélység 45 megr.egys. 1

teljes magasság 106-119 garancia 2 év teljes magasság 106-119 garancia 2 év

ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m
3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 63 kárpitigény 0,77 fm

ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 46 megr.egys. 1 ülésmélység 46

35 732 Ft

44 358 Ft

50 966 Ft

53 207 Ft

bruttó ár

karfával

BA, BN, FO, L, LL

46 486 Ft

▪ magas, ergonomikus, állítható

   magasságú háttámla

▪ 1D karfa (BR HANS)

▪ ergonomikus ülőlap

▪ aszinkron mechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

42 117 Ft

OP, TAM

kárpit

▪ egyedi, ergonomikus kialakítású háttámla

▪ az egymással szimmetrikus, 

  gumifoglalatban rögzített ikerháttámlák

  a felsőtestet rugalmasan támasztják

▪ a rugalmas kagylóülés a combok

  ergonomikus megtámasztását biztosítja

▪ állítható ülésmélység

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 90 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

BA, BN, FO, L, LL 55 111 Ft

bruttó ár

karfával

TAM 55 671 Ft

C 50 406 Ft

AV, MS

40 101 Ft

AV, MS

BA, BN, FO, L, LL

SYNERGOS LX

BA, BN, FO, L, LL

kárpit

54 551 Ft

XENIA kárpit

C

▪ magas, ergonomikus, állítható

   magasságú háttámla

▪ markáns, H-alakú deréktámasz

▪ 1D karfa (BR HANS)

▪ nagy méretű, ergonómiailag formázott,

   3 rétegű, kagylósított üléspárna

▪ aszinkron mechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

BA, BN, FO, L, LL

OP, TAM 30 020 Ft

PANTHER kárpit
bruttó ár

karfa nélkül

C 25 763 Ft

AV, MS

▪ magas, széles, dönthető, állítható

   magasságú és mélységű háttámla

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

PANTERGOS LX

kárpit

52 647 Ft

AV, MS

27 779 Ft

29 012 Ft

bruttó ár

karfával

MS

bruttó ár

karfa nélkül

44 246 Ft C

▪ergonomikus, állítható

   magasságú háttámla (U&D)

▪aszinkron mechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ opciók: EFC, MemoTouch, TRM

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

AV, MS

OP, TAM

kárpit

▪ ergonomikus,

   állítható magasságú háttámla

▪ 1D karfa (BR HANS)

▪ aszinkron mechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ opciók: EFC, MemoTouch, TRM

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

OP, TAM

48 390 Ft

bruttó ár

karfa nélkül

TOM 80

49 510 Ft

C

43 349 Ft

56 231 Ft

XENIA LX
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2021.01.01-től

teljes magasság 100-112 garancia 1 év teljes magasság 108-119 garancia 1 év

ülésmagasság 47-59 térfogat 0,13 m
3 ülésmagasság 43-54 térfogat 0,13 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 68 kárpitigény -

ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 51 szállítható készlet

ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 49 megr.egys. 1

a képen a szürke/fekete kivitel látható

teljes magasság 104-112 garancia 1 év teljes magasság 104-112 garancia 1 év

ülésmagasság 46-54 térfogat 0,11 m
3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,11 m

3

teljes szélesség 65 kárpitigény 1,50 fm teljes szélesség 65 kárpitigény -

ülésszélesség 53 szállítható készlet ülésszélesség 53 szállítható készlet

ülésmélység 49 ülésmélység 49 megr.egys. 1

teljes magasság 110-119 garancia 1 év

ülésmagasság 45-54 térfogat 0,16 m
3

teljes szélesség 68 kárpitigény -

ülésszélesség 53 szállítható készlet

ülésmélység 50

▪ mesh-textilbőr kárpitozás

▪ ergonomikus háttámla és ülőlap

▪ 1D karfa, puha támfelület

▪ aszinkron mechanika, súlyhoz állítható

▪ műanyag d.640 vagy

   krómozott d.640 (CR) lábkereszt 

   (külön csomagolva)

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

típus

55 895 Ft

UFO 7201 CR

7202 X-TRA

UFO 7201 TRM CR

UFO 7201

átkárpitozási munkadíj

64 520 Ft

61 272 Ft

X-TRA 7202 típus
bruttó ár

karfával

69 897 Ft

▪ ergonomikus háttámla és ülőlap

▪ mesh szövetkárpitozás

▪ 1D karfa, puha támfelület

▪ aszinkron mechanika, súlyhoz állítható 

▪ műanyag d.600 vagy

   krómozott d.640 (CR) lábkereszt 

   (külön csomagolva)

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

75 049 Ft

▪ ergonomikus háttámla

▪ ergonomikus ülőlap táskarugós matraccal

▪ fekete mesh szövetkárpitozás

▪ 1D karfa, puha támfelület

▪ aszinkron mechanika, súlyhoz állítható 

▪ műanyag d.600 vagy

   krómozott d.640 (CR) lábkereszt 

   (külön csomagolva)

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

UFO 7201 TRM

9 409 Ft

választható színek: ezüst, fekete, kék, piros, szürke

választható színek:

fekete/szürke, szürke/fekete

PRAX

BA, BN, FO, L, LL

fix szövet

kárpit

38 869 Ft

37 637 Ft

59 367 Ft

bruttó ár

karfával

OP, TAM 39 877 Ft

PANTHER ASYN kárpit
bruttó ár

karfa nélkül

C 35 620 Ft

AV, MS

▪ magas, széles, állítható

   magasságú háttámla

▪ aszinkron mechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

bruttó ár

karfával

UFO 7201

bruttó ár

karfával

UFO 7201 TRM

▪ különleges formájú háttámla

▪ vastag szivacsozású ülőlap

▪ kétszínű szövetkárpitozás

▪ 1D karfa, puha támfelület

▪ aszinkron mechanika, súlyhoz állítható 

▪ műanyag lábkereszt d.670

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

7202 X-TRA CR 79 306 Ft

típus
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teljes magasság: 101-111 garancia 1 év teljes magasság: 93-103 garancia 1 év

ülésmagasság: 48-58 térfogat 0,09 m
3 ülésmagasság: 47-57 térfogat 0,09 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,50 fm teljes szélesség 59 kárpitigény 0,50 fm

ülésszélesség: 48 szállítható készlet ülésszélesség: 47 szállítható készlet

ülésmélység: 45 megr.egys. 1 ülésmélység: 45 megr.egys. 1

teljes magasság 102-112 garancia 1 év teljes magasság 112-122 garancia 1 év

ülésmagasság 46-56 térfogat 0,11 m
3 ülésmagasság 49-59 térfogat 0,17 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 49 ülésmélység 51

teljes magasság 110-120 garancia 1 év teljes magasság 99-109 garancia 1 év

ülésmagasság 48-58 térfogat 0,11 m
3 ülésmagasság 41-51 térfogat 0,11 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 63 kárpitigény 0,40 fm

ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható készlet

ülésmélység 48 ülésmélység 46

teljes magasság 114-124 garancia 1 év teljes magasság 126-136 garancia 1 év

ülésmagasság 49-59 térfogat 0,16 m
3 ülésmagasság 43-53 térfogat 0,15 m

3

teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 62 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 50 megr.egys. 1 ülésmélység 49

fekete mesh 45 926 Ft

fekete mesh/net

KENT kárpit

textilbőr

kárpit MADISON

kárpit

36 853 Ft

▪ puha textilbőr

▪ világosszürke díszszegély

▪ magas háttámla

▪ műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ krómozott gázlift

▪ krómozott lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ puha textilbőr

▪ magas háttámla

▪ krómozott karfa, párnázott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt

▪ teherbírás: 150 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

fekete textilbőr

bruttó ár

karfával

▪ puha textilbőr kárpit

▪ magas háttámla

▪ krómozott karfa, párnázott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ krómozott gázlift

▪ krómozott lábkereszt d.660, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

választható háttámla háló színek:

fekete, kék, lila, neonzöld, szürke

▪ extra magas hálós háttámla

▪ kárpitozott fejpárna

▪ fix deréktámasz

▪ 1D karfa, puha támfelület

▪ állítható multiblock hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

60 488 Ft64 968 Ft szürke szövet

fekete textilbőr

bruttó ár

karfával

ALTON-81 ülőlap kárpit

MONTGOMERY XXL kárpit
bruttó ár

karfával

bruttó ár

karfával

33 492 Ft

▪ ívelt, műanyag háttámla

▪ fekete mesh ülőlap

▪ fix műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.600

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

választható szín:

fekete/fekete

66 088 Ft

bruttó ár

karfával

választható szín: fekete/narancs

fekete mesh

választható színek:

fekete/bézs, fekete/fekete

készlet erejéig: fekete/barna

▪ ívelt, feszített hálós háttámla

▪ fekete mesh ülőlap

▪ szögletes, fix műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt d.550, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

ALTON-82 ülőlap kárpit

fekete mesh 33 492 Ft

▪ magas, hálós háttámla

▪ billenthető fejtámla

▪ állítható deréktámasz (öv)

▪ fekete mesh ülőlap

▪ fix műanyag karfa, krómozott díszítés

▪ állítható hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

JACKSON bruttó ár

karfával

45 926 Ft

bruttó ár

karfával

▪ középmagas, hálós háttámla

▪ fekete mesh ülőlap

▪ egyedi formájú, fix műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ elegáns műanyag lábkereszt d.600

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

kárpitLGA 71 CR

bruttó ár

karfával

H O M E O F F I C E    F O R G Ó S Z É K E K

NETSY kárpit
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teljes magasság 122-131 garancia 2 év teljes magasság 109-119 garancia 1 év

ülésmagasság 47-56 térfogat 0,16 m
3 ülésmagasság 49-59 térfogat 0,14 m

3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény -

ülésszélesség 49 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 50 megr.egys. 1 ülésmélység 49

teljes magasság 115-125 garancia 1 év teljes magasság 114-124 garancia 1 év

ülésmagasság 44-54 térfogat 0,15 m
3 ülésmagasság 48-58 térfogat 0,15 m

3

teljes szélesség 65 kárpitigény - teljes szélesség 65 kárpitigény -

ülésszélesség 47 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 47 megr.egys. 1/50 ülésmélység 51 megr.egys. 1/50

teljes magasság 101-111 garancia 1 év teljes magasság 114-124 garancia 1 év

ülésmagasság 43-53 térfogat 0,11 m
3 ülésmagasság 44-54 térfogat 0,16 m

3

teljes szélesség 65 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet

ülésmélység 52 ülésmélység 50

teljes magasság 95-103 garancia 2 év teljes magasság 115-123 garancia 2 év

ülésmagasság 46-54 térfogat 0,11 m
3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,11 m

3

teljes szélesség 67 kárpitigény - teljes szélesség 67 kárpitigény -

ülésszélesség 46 szállítható projekt ülésszélesség 46 szállítható készlet

ülésmélység 46 megr.egys. 1 ülésmélység 46

NOVELLO fejtámlás

BALTIMORE

▪ fekete, puha textilbőr kárpit

▪ magas háttámla

▪ karfa párnázott támfelülettel

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.680, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

bruttó ár

karfával

fekete textilbőr

61 608 Ft

▪ magas háttámla fejtámasszal

▪ műanyag karfa kárpitozott támfelülettel

▪ tartós szivacsozás az ülőlapon

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

kárpit

48 166 Ft

▪ fekete vagy fehér műanyag alkatrészek

▪ hálós háttámla, deréktámasz

▪ állítható fejtámla

▪ kárpitozott ülőlap, fekete vagy szürke színben

▪ 2D karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.600

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

fekete háló / fekete váz

▪ fekete vagy fehér műanyag alkatrészek

▪ különleges formájú hálós háttámla

▪ állítható deréktámasz

▪ formaöntött szivacspárnás ülőlap

▪ 1D karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika, automatikus súlybeállás

   (antishock)

▪ egyedi műanyag lábkereszt d.700

▪ d.65 design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

fehér váz

bruttó ár

karfával
NOVELLO

▪ puha textilbőr

▪ magas háttámla

▪ krómozott karfa, párnázott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

választható színek:

fekete, kék, szürke

kivitel kivitel

szürke háló / fehér váz

AVALON kivitel
bruttó ár

karfával

fekete váz 61 608 Ft

bruttó ár

karfával

fix szövet

66 088 Ft
fekete váz: fekete ülőlap/szürke háló

fehér váz: fekete ülőlap/v.szürke háló,

türkiz ülőlap/v.szürke háló

KRESLO 8 kárpit

56 007 Ft
fekete váz: fekete ülőlap/fekete háló,

v.szürke ülőlap/szürke háló

fehér váz: fekete ülőlap/fekete háló,

v.szürke ülőlap/szürke háló, zöld ülőlap/zöld háló

fekete textilbőr

bruttó ár

karfával

MODUS textil kárpit
bruttó ár

karfával

fix szövet 46 934 Ft

MONTGOMERY

fekete szövet 33 492 Ft

▪ magas háttámla

▪ műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt, d.50 görgők

▪ teherbírás: 100 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

kárpit

KRESLO 7 kárpit
bruttó ár

karfával

57 127 Ft

▪ fekete vagy fehér műanyag alkatrészek

▪ hálós háttámla, deréktámasz

▪ kárpitozott ülőlap

▪ 2D karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.600

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

fekete váz 51 526 Ft

bruttó ár

karfával

55 895 Ft

43 573 Ft

választható színek:

fekete, szürke

▪ magas háttámla

▪ műanyag karfa

▪ vastag, formázott szivacspárnázat

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt, d.50 görgők

▪ teherbírás: 100 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

fehér váz
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teljes magasság 115-127 garancia 1 év teljes magasság 111-121 garancia 1 év

ülésmagasság 45-57 térfogat 0,17 m
3 ülésmagasság 50-60 térfogat 0,14 m

3

teljes szélesség 67 kárpitigény - teljes szélesség 72 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet

ülésmélység 50 ülésmélység 47

teljes magasság 99-107 garancia 1 év teljes magasság 114-122 garancia 1 év

ülésmagasság 43-51 térfogat 0,12 m
3 ülésmagasság 43-51 térfogat 0,12 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 62 kárpitigény -

ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható készlet

ülésmélység 45 ülésmélység 45 megr.egys. 1

a képen a fekete/szürke kivitel látható a képen a szürke/fekete kivitel látható

teljes magasság 106-115 garancia 2 év teljes magasság 86-94 garancia 1 év

ülésmagasság 47-56 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,11 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény 1,50 fm teljes szélesség 62 kárpitigény  - 

ülésszélesség 48 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 48 szállítható készlet

ülésmélység 47 ülésmélység 49

bruttó ár

karfával

BA, BN, FO, L, LL

58 135 Ft

bruttó ár

karfával
kárpit

▪ puha textilbőr

▪ magas háttámla, plusz fejtámla

▪ állítható magasságú (1D) karfa, 

   párnázott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.660, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

textilbőr

▪ felemás színű szövetkárpitozás

▪ ergonomikus, szögletes háttámla 

▪ szögletes, műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.600

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

bruttó ár

karfával

▪ középmagas, telekárpitos háttámla

▪ 1D karfa (BR HANS)

▪ állítható hintamechanika

▪ opció: antishock szinkronmechanika

   (SYN változat) felára: 7.000 Ft

▪ krómozott lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg                                              

▪ napi használati idő: 5-7 óra

kárpit

57 239 Ft

választható színek: fekete/szürke

készlet erejéig: szürke/fekete

választható színek:

fekete/bézs, fekete/fekete,

készlet erejéig: fekete/narancs, fekete/zöld

kárpit

55 895 Ft

bruttó ár

karfával
kivitel

választható színek:

fekete/szürke, szürke/fekete

kárpit

fix szövet

62 616 Ft

kárpit

bruttó ár

karfával

OP, TAM 64 968 Ft

fekete valódi bőr 96 444 Ft

TEXAS HU

TEXAS HU SYN

fix szövet

TRENTON

PHILADELPHIA

▪ középmagas, hálós háttámla

▪ fekete mesh ülőlap

▪ fix műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 100 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ puha textilbőr

▪ magas háttámla 

▪ felhajtható műanyag karfa,

   párnázott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ felemás szövetkárpitozás

▪ ergonomikus, szögletes háttámla,

   plusz fejtámla

▪ szögletes, műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ szögletes krómozott lábkereszt d.600

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

bruttó ár

karfával

33 492 Ft

STERLING fejtámlás

választható háttámla háló színek:

bordó, fekete, narancs, zöld

STERLING

42 005 Ft

fekete mesh/hálóAV, MS

fekete textilbőr

48 166 Ft

POWER II
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teljes magasság 101-110 garancia 1 év teljes magasság 101-111 garancia 1 év

ülésmagasság 42-51 térfogat 0,06 m
3 ülésmagasság 43-51 térfogat 0,12 m

3

teljes szélesség 56 kárpitigény - teljes szélesség 65 kárpitigény -

ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet

ülésmélység 43 megr.egys. 1 ülésmélység 49

teljes magasság 107-115 garancia 1 év teljes magasság 104-112 garancia 1 év

ülésmagasság 44-52 térfogat 0,11 m
3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,12 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 49 szállítható készlet

ülésmélység 49 ülésmélység 49

szürke szövet

textilbőr

TEXAS multi

TEXAS

42 005 Ft

típus

42 005 Ft

választható PU színek:

drapp, fekete, piros, szürke

kárpitSANFORD

kárpit TEXAS

TEXAS multi

bruttó ár

karfával

választható háló színek: fekete

készlet erejéig: lila, narancs, neonzöld

▪ puha textilbőr vagy szürke szövet

▪ ezüstszürke színű karfa,

   kárpitozott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ design műanyag lábkereszt d.600

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

52 647 Ft

kárpit

▪ középmagas, hálós háttámla 

▪ textilbőr kárpitozású fejtámasz

▪ fix műanyag karfa 

▪ fekete mesh ülőlap

▪ állítható hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

bruttó ár

karfával

választható színek: fekete

készlet erejéig: kék, szürke

fekete mesh

PRESTON

29 684 Ft

TENNESSEE

▪ különleges formaterv

▪ puha textilbőr

▪ magas háttámla

▪ krómozott karfa textilbőr borítással

▪ állítható hintamechanika

▪ krómozott gázlift

▪ krómozott lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ a terméket kettesével dobozoljuk

drapp textilbőr

bruttó ár

karfával

fekete textilbőr

44 694 Ft

bruttó ár

karfával

52 647 Ft

▪ középmagas, telekárpitos háttámla

▪ fix műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika (TEXAS) vagy

    multiblock hintamechanika (TEXAS

▪ krómozott lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

55 895 Ft
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teljes magasság 118-128 garancia 1 év teljes magasság 127-136 garancia 2 év

ülésmagasság 46-56 térfogat  0,33 m
3 ülésmagasság 49-58 térfogat  0,22 m

3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 41 szállítható készlet ülésszélesség 43 szállítható készlet

ülésmélység 49 megr.egys. 1 ülésmélység 47

teljes magasság 125-135 garancia 3 év teljes magasság 126-136 garancia 1 év

ülésmagasság 41-51 térfogat  0,18 m
3 ülésmagasság 47-57 térfogat  0,20 m

3

teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 71 kárpitigény -

ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 46 szállítható készlet

ülésmélység 47-54 ülésmélység 47

GAMEBOOST kárpit

kárpit
bruttó ár

karfával

82 890 Ft

▪ sportautó ülés

▪ magas, teljesen hátradönthető háttámla

▪ nyak- és deréktámasztó párna

▪ 2D karfa, puha támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ festett acél lábkereszt d.640

▪ d.60 design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

bruttó ár

karfával
MONTE-CARLO

választható színek:

fekete/piros, fekete/szürke

kárpit

81 770 Ft
választható színek: fehér, kék, piros, szürke, zöld

bruttó ár

karfával

▪ sportautó ülés

▪ magas háttámla

▪ nyak- és deréktámasztó párna

▪ 1D karfa, puha támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.660

▪ d.60 design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

ALFA ROMEO kárpit

textilbőr 81 770 Ft

választható szín:

fekete/szürke

▪ sportautó ülés

▪ magas, hálós + párnás, dönthető háttámla

▪ kivehető támlapárna

▪ személyre szabható nyak- és

   deréktámasztó párna rendszer

▪ 2D karfa, puha támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.700

▪ d.60 design görgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

bruttó ár

karfával

fix szövet textilbőr 77 290 Ft

választható színek:

fekete/fehér, fekete/v.kék

ALPHA RACING

▪ sportautó ülés

▪ magas, teljesen hátradönthető háttámla

▪ nyak- és deréktámasztó párna

▪ 2D karfa, puha támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag design lábkereszt d.660

▪ d.60 design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

textilbőr

G A M E R    F O R G Ó S Z É K E K
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teljes magasság 104-114 garancia 1 év teljes magasság 105-116 garancia 1 év

ülésmagasság 47-57 térfogat  0,12 m
3 ülésmagasság 40-51 térfogat  0,15 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 61 kárpitigény -

ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható készlet

ülésmélység 47 ülésmélység 46

a képen normál karfával és normál görgővel

teljes magasság 108-115 garancia 1 év teljes magasság 114-124 garancia 1 év

ülésmagasság 44-51 térfogat  0,15 m
3 ülésmagasság 48-58 térfogat 0,15 m

3

teljes szélesség 62 kárpitigény - teljes szélesség 69 kárpitigény -

ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 50 megr.egys. 1 ülésmélység 47

bruttó ár

karfával

mesh/PU-textilbőr 43 685 Ft

választható színek:

fekete/szürke, fekete/piros

kárpit
bruttó ár

karfával

mesh-textilbőr 54 887 Ft

választható színek:

fekete/szürke, narancs/szürke, zöld/szürke

43 685 Ft

választható színek:

fekete/fehér, fekete/kék,

fekete/piros, fekete/szürke

BLINKER

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma

▪ mesh-textilbőr kárpitozás

▪ magas háttámla

▪ ezüst színű műanyag karfa, 

   kárpitozott támfelület

▪ hintamechanika

▪ ezüst színű műanyag lábkereszt d.660

▪ d.50 parkettagörgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

bruttó ár

karfával

textilbőr

NEWDALE

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma

▪ szép kidolgozású,

    mesh-textilbőr kárpitozás

▪ műanyag karfa, párnázott támfelület

▪ hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt

▪ d.60 design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma

▪ szép, aprólékos kidolgozású,

   puha textilbőr kárpitozás

▪ műanyag karfa, párnázott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600

▪ d.50 design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

OREGON

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma

▪ mesh-textilbőr kárpitozás

▪ műanyag karfa párnázott támfelülettel

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.670

▪ d.60 design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

kárpit

AVONDALE II kárpit

mesh-textilbőr 45 926 Ft

bruttó ár

karfával

kárpit

választható színek:

fekete/fehér, fekete/piros
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teljes magasság 83-96 garancia 1 év teljes magasság 49-59 garancia 1 év

ülésmagasság 43-56 térfogat 0,07 m
3 ülésmagasság 49-59 térfogat 0,07 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény 0,50 fm

ülésszélesség 41 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 38 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 40 ülésmélység 38

teljes magasság 92-105 garancia 1 év teljes magasság 87-100 garancia 1 év

ülésmagasság 46-59 térfogat 0,12 m
3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,23 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,62 fm

ülésszélesség 46 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 46 szállítható 3-4 hét

ülésmélység 45 ülésmélység 45

teljes magasság 84-97 garancia 1 év teljes magasság 82-95 garancia 1 év

ülésmagasság 47-60 térfogat 0,09 m
3 ülésmagasság 45-58 térfogat 0,07 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény -

ülésszélesség 46 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 46 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 42 ülésmélység 42

teljes magasság 82-95 garancia 1 év teljes magasság 49-62 garancia 1 év

ülésmagasság 45-58 térfogat 0,07 m
3 ülésmagasság 43-56 térfogat 0,07 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény -

ülésszélesség 46 szállítható projekt ülésszélesség 35 szállítható projekt

ülésmélység 42 megr.egys. 1 ülésmélység 26 megr.egys. 1/300

68 889 Ft

OP, TAM

BA, BN, FO, L, LL 29 236 Ft

29 908 Ft

antisztatikus

1030 NOR wood

bruttó ár

kárpit

bruttó ár

45 926 Ft

anyag

1291 NOR antisztatikus bruttó ár

▪ kárpitozott ülőke

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

1041 MEK ergo

antisztatikus
63 848 Ft

1030 NOR wood

1030 MEK wood

választható antisztatikus kárpit színek:

C.A.11 fekete, C.A.13 szürke

bruttó ár

karfa nélkül

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék

▪ nem vezető műanyag háttámla burkolat

▪ ergonomikus, dönthető, állítható

   magasságú és mélységű háttámla

▪ karfa szerelhető, de az nem antisztatikus

▪ ergonomikus ülőlap

▪ krómozott lábkereszt d.640

▪ d.50 antisztatikus görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ opció: erősített CP, felára: 3.500 Ft

▪ a terméket kettesével dobozoljuk

▪ mechanika és támla felszerelve

bruttó ár

karfa nélkül

antisztatikus

▪ speciális poliuretán ülőlap és háttámla

▪ állítható magasságú és mélységű

   háttámla (1290 NOR)

▪ dönthető, állítható magasságú és

   mélységű háttámla (1290 MEK)

▪ gázliftes magasságállítás 

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

48 166 Ft

88 491 Ft

▪ speciális poliuretán ülőlap és háttámla

▪ állítható magasságú háttámla

▪ aszinkron mechanika

▪ gázliftes magasságállítás 

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

1290 ASYN

1290 MEK

poliuretán

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék

▪ speciális poliuretán háttámla és ülőlap

▪ állítható magasságú és mélységű háttámla

▪ karfa nem szerelhető

▪ krómozott gázlift

▪ krómozott lábkereszt d.640

▪ d.50 antisztatikus görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

57 127 Ft

bruttó ár

31 476 Ft

33 268 Ft

▪ rétegelt falemez ülőlap és háttámla,

   natúr bükk szín

▪ állítható magasságú és mélységű

   háttámla (1030 NOR wood)

▪ dönthető, állítható magasságú és

   mélységű háttámla (1030 MEK wood)

▪ karfa nem szerelhető

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

1043 ASYN ergo

antisztatikus

kárpit1030 ZON kárpitozottkivitel

1030 MEK wood

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék

▪ nem vezető háttámla burkolat

▪ állítható magasságú, ergonomikus támla (U&D)

▪ karfa szerelhető, de az nem antisztatikus

▪ aszinkron mechanika

▪ ergonomikus ülőlap

▪ krómozott lábkereszt d.640

▪ d.50 antisztatikus görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ mechanika és támla felszerelve

1290 NOR

1290 MEK

anyag

kárpit

poliuretán 1290 NOR

27 891 Ft

poliuretán 54 887 Ft

AV, MS

1291 ZON antisztatikus anyag bruttó ár

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék

▪ speciális poliuretán támla nélküli ülőke

▪ krómozott gázlift

▪ karfa nem szerelhető

▪ krómozott lábkereszt d.640

▪ d.50 antisztatikus görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

anyag

W O R K S H O P,    S P E C I Á L I S    Ü L Ő K É K,    Á L L Á S KÖ N N Y Í T Ő K

bruttó ár

karfa nélkül

választható antisztatikus kárpit színek:

C.A.11 fekete, C.A.13 szürke

Telefon: (0622) 500-365

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu

Honlap: www.szekhaz.hu 23/26

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft.

8000 Székesfehérvár, Budai út 50.



2021.01.01-től

teljes magasság 50-62 garancia 1 év teljes magasság 41-51 garancia 1 év

ülésmagasság 50-62 térfogat 0,07 m
3 ülésmagasság 41-51 térfogat 0,07 m

3

teljes szélesség 58 kárpitigény 0,50 fm teljes szélesség 60 kárpitigény -

ülésszélesség 38 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 35 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 38 ülésmélység 35

teljes magasság 100-113 garancia 1 év teljes magasság 105-118 garancia 1 év

ülésmagasság 46-59 térfogat 0,30 m
3 ülésmagasság 43-56 térfogat 0,12 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény 0,90 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,90 fm

ülésszélesség 48 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 48 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 45 megr.egys. 1

teljes magasság 49-62 garancia 1 év teljes magasság 87-100 garancia 1 év

ülésmagasság 43-56 térfogat 0,07 m
3 ülésmagasság 47-60 térfogat 0,09 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 63 kárpitigény -

ülésszélesség 35 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 47 szállítható projekt

ülésmélység 26 ülésmélység 43 megr.egys. 1/300

teljes magasság 47-59 garancia 1 év teljes magasság 88-101 garancia 1* év

ülésmagasság 47-59 térfogat 0,07 m
3 ülésmagasság 45-58 térfogat 0,13 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 62 kárpitigény -

ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható 3-5 hét

ülésmélység 35 megr.egys. 1/500 ülésmélység 44

1030 ZON medica bruttó ár

rétegelt fa 22 963 Ft41 557 Ft

95 772 Ft

1030 ZON wood kivitel

anyag

választható antisztatikus kárpit színek:

CA.11 fekete, CA.13 szürke

bruttó ár

▪ speciális, lyukacsos poliuretán

   ülőlap és háttámla

▪ állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ aszinkron mechanika

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

* garanciaidő: fogyasztói ártól függően

   1 vagy 2 év

anyag

98 572 Ft

bruttó ár

OP

▪ speciális poliuretán ülőke

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ rétegelt falemez ülőke, natúr bükk szín

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

1048 ASYN ergo 

antisztatikus

kárpit

C antisztatikus

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék

▪ vezető háttámla burkolat

▪ állítható magasságú, ergonomikus támla (U&D)

▪ karfa szerelhető, de az nem antisztatikus

▪ aszinkron mechanika

▪ ergonomikus ülőlap

▪ krómozott lábkereszt d.640

▪ d.50 antisztatikus görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ mechanika és támla felszerelve

1297 ASYN REBECCA

36 965 Ft

1291 ASYN antisztatikus

anyag

35 732 Ft

bruttó ár

választható antisztatikus kárpit színek:

C.A.11 fekete, C.A.13 szürke

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék

▪ vezető háttámla burkolat

▪ ergonomikus, dönthető, állítható

   magasságú és mélységű háttámla

▪ karfa szerelhető, de az nem antisztatikus

▪ ergonomikus ülőlap

▪ krómozott lábkereszt d.640

▪ d.50 antisztatikus görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ opció: erősített CP, felára: 3.500 Ft

▪ a terméket kettesével dobozoljuk

▪ mechanika és támla felszerelve

antisztatikus

▪ textilbőr kárpitozású labor ülőke

▪ krómozott gázlift

▪ krómozott lábkereszt d.580

▪ d.50 fékezhető parkettagörgők

▪ díszvarrás opció felár nélkül kérhető

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

poliuretán

kárpit

1290 ZON

98 572 Ftpoliuretán

bruttó ár

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék

▪ speciális poliuretán háttámla és ülőlap

▪ aszinkron mechanika

▪ karfa nem szerelhető

▪ krómozott gázlift

▪ krómozott lábkereszt d.640

▪ d.50 antisztatikus görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

bruttó ár bruttó áranyag

▪ speciális nyereg alakú poliuretán ülőlap

▪ karfa nem szerelhető

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

1292 SELLA

poliuretán

94 092 Ft

1049 MEK ergo antisztatikus kárpit bruttó ár

poliuretán
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teljes magasság 99-112 garancia 1 év teljes magasság 124-134 garancia 2 év

ülésmagasság 45-58 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 46-56 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható projekt

ülésmélység 46 megr.egys. 1 ülésmélység 47

teljes magasság 70-83 garancia 1 év teljes magasság 120-131 garancia 5 év

lábak mélysége 39 térfogat 0,07 m
3 ülésmagasság 47-58 térfogat 0,65 m

3

összecsukva 9 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

kinyitva 39 szállítható 3 hét ülésszélesség 52 szállítható projekt

lábak szélessége 35 ülésmélység 48-53

teljes magasság 72-94 garancia 1 év teljes magasság 63-82 garancia 2 év

ülésmagasság 60-82 térfogat - ülésmagasság 63-82 térfogat 0,07 m
3

teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 46 kárpitigény 0,50 fm

ülésszélesség 35 szállítható 3-5 hét ülésszélesség 38 szállítható 2-4 hét

ülésmélység 23 megr.egys. 1/5 ülésmélység 38

kárpit bruttó ár

* színek egyeztetés szerint

MS

választható lábkereszt színek:

fekete, szürke

YS * 171 381 Ft

▪ speciális poliuretán támla nélküli ülőke

▪ gázliftes magasságállítás

▪ összecsukható lábak

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: <3 óra

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

kárpit

ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ,

összecsukható

anyag

907 313 Ft
választható szövetszínek:

bordó, fekete, szürke

további színek egyeztetés szerint

bruttó ár

poliuretán

BN 166 901 FtC.13 antisztatikus

fix szövet

1824 LEI kárpit
bruttó ár

karfával

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék

▪ nem vezető háttámla burkolat

▪ szögletes, ergonomikus,

   állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ ergonomikus ülőlap

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ krómozott gázlift

▪ krómozott lábkereszt d.640

▪ d.50 antisztatikus görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

▪ extra magas háttámla fejtámasszal 

▪ formaöntött PU szivacsozás

▪ állítható magasságú karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ alu lábkereszt d.680

▪ d.50 parkettagörgők

▪ az ülőlap és háttámla oldalán

   minden esetben fekete színű kárpit

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 24 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

127 696 Ft

49 286 Ft

fekete valódi bőr

▪ speciális poliuretán ülőke

▪ extra magas krómozott gázlift

▪ krómozott lábtartó

▪ krómozott lábkereszt d.580

▪ műanyag csúszótalpak

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: <3 óra

poliuretán 84 011 Ft

WORK anyag bruttó ár

▪ az ülőlapba beépített légpárna a 

   labdaszékekéhez hasonlóan elv alapján 

   ergonomikus ülést tesz lehetővé

▪ cipzáras párnahuzat, a légpárna 

   kivehető, nyomása szabályozható

▪ a termék tartozéka egy kézipumpa

▪ körgyűrű formájú gázlift-működtető

▪ festett acél lábkereszt d.640

▪ műanyag csúszótalpak

▪ magasságállítás extra magas gázlifttel

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: <3 óra

CONCORDE kárpit
bruttó ár

karfával

▪ magas háttámla fejtámasszal

▪ strapabíró szövet vagy bőr kárpit

▪ magasságban és szélességben

   állítható karfák

▪ karfába integrált funkciógombok

▪ ergonomikus ülőlap, comfort párnázat

▪ állítható ülésmélység

▪ állítható multiblock hintamechanika

▪ teherbírás: 150 kg

▪ napi használati idő: 24 óra

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

1380 SYN antisztatikus

ZEPPELIN ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ

43 685 Ft

800 900 Ft

bruttó ár

karfa nélkül
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teljes magasság 115-127 garancia 5 év teljes magasság 87 garancia 1 év

ülésmagasság 44-56 térfogat 0,30 m
3 ülésmagasság 66-90 térfogat  0,20 m

3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 52 kárpitigény -

ülésszélesség 49 ülésszélesség 32 szállítható készlet

ülésmélység 46-52 ülésmélység 22

teljes magasság 128-138 garancia 2 év térdmagasság 33-40 garancia 1 év

ülésmagasság 57-67 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 49-69 térfogat 0,04 m

3

teljes szélesség 74 kárpitigény - teljes szélesség 48 kárpitigény -

ülésszélesség 60 szállítható projekt ülésszélesség 41 szállítható készlet

ülésmélység 46 ülésmélység 30

választható kárpit színek: fekete-szürke

készlet erejéig: kék, zöld

• fekete festett acél váz

• szövet kárpitozás

• orsós magasságállítás

• d.50 görgők, 2 normál és 2 fékezhető

• teherbírás: 90 kg

▪ napi használati idő: <3 óra

BN

YS *

* színek egyeztetés szerint

választható színek:

fekete, fekete-szürke

fix szövet 221 788 Ft

kárpit bruttó ár

34 724 Ft

ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ CN

száll.: készlet szerint

bruttó ár

poliuretán

191 544 Ft

anyag

58 247 Ft

▪ speciális poliuretán áláskönnyítő ülőke

▪ állítható magasság

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: <3 óra

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

MARKUS kárpit

▪ magas háttámla, plusz állítható fejtámasz

▪ formaöntött PU szivacsozás

▪ felhajtható karfa, kárpitozott támfelület

▪ állítható multiblock hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt d.700

▪ d.50 parkettagörgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 24 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

fix szövet

bruttó ár

karfával

173 622 Ft

bruttó ár

karfával

TÉRDEPLŐSZÉK

▪ állítható magasságú háttámla

▪ állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla

▪ állítható magasságú karfa, puha támfelület

▪ állítható ülésmélység

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ ülőlap billentő funkció, 2 ponton rögzíthető 

▪ fekete festett alu lábkereszt d.660

▪ d.60 görgők

▪ teherbírás: 150 kg

▪ napi használati idő: 24 óra

AIAX 24 kárpit
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