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Tárgyaló/étkezőszékek      
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Termék neve Bruttó listaár Kedvezmény Akciós Bruttó Ár

1 felnőtt 
forgószé

kek

65 380 Ft -6 480 Ft 58 900 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

104 607 Ft -10 407 Ft 94 200 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

182 700 Ft -52 200 Ft 130 500 Ft

Tulajdonságok

1290 ASYN + ÜM -
fekete PU műanyag

1850 OMNIA fekete BN8033+ hlós 
háttámla+ ülésmélység 

állító+fejtámla

1900 Klass
Kiváló minőségű
fekete valódi bőr

Az összes görgős forgószék alapesetben (kivéve, ha ez másként van jelölve) szőnyegpadlóhoz, vagyis puha felületre való görgőkkel van ellátva.
Lehetőség van kemény felületekre (laminált parketta, hajópadló, járólap, ipari pvc, stb.) kifejlesztett úgynevezett parkettagörgő használatára is, amely 

tartósabb, nem karcolja az érzékeny felületet, halkabban gurul és nem hagy nyomot.

Parkettagörgővel történő választáskor általában a szőnyegpadló görgő helyett parkettagörgővel adjuk át a széket (kivéve kisméretű görgővel 
rendelkező gyerekszékek esetében).

A parkettagörgő csere felára felnőtt forgószéknél 1 db székre bruttó 1.500 Ft. Normál görgő méretű gyerek székeknél ugyanúgy 1500 Ft a felára, kis 
méretű

görgővel rendelkező gyerek székeknél külön lehet parkettagörgőt vásárolni, melynek ára bruttó 3.500 Ft / 5 db görgő.

KÉSZLETEN LEVŐ AKCIÓS TERMÉKEK

Üdvözöljük!

Ebben a listában a saját készleten lévő akciós termékek 
találhatóak, adott termékből általában 1-1 (olykor utolsó) 
darab, de néhány termékből több darab is rendelkezésre 

áll.
Ezek a kiváló áron kínált termékek ugyanúgy I. osztályúak, 
csak valamilyen akció keretében (pl. gyártói készletkisöprő 

akció) olcsóbban tudtuk megvásárolni, így jelentős 
kedvezménnyel kínáljuk megvételre.

 Az akciós árak kizárólag a feltüntetett termék-szín 
kombinációra, a Székesfehérváron lévő bemutatóteremben 

történő átvételre és a készlet erejéig érvényesek!

 
Ezek a székek a Székesfehérváron lévő 

bemutatóteremben kipróbálhatóak és azonnal meg 
is vásárolhatóak!

 


Garancia
Az akciós termékekre ugyanúgy vállaljuk a garanciát, mint az azonos 
típusú,
de teljes árú változatára. A listában nem ritkák a 2-3 év jótállással 
rendelkező
székek, de 5 év garanciás szék is található benne
Megrendelés
e-mailben:
irodabutor@szekhaz.hu
online megrendelőlap kitöltésével:
http://www.szekhaz.hu/megrendelolap

▪ speciális, savnak-lúgnak ellenálló poliuretán ülő- és 
hátlap
▪ aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla 
dőlésszöge
egymástól függetlenül állítható és több pozícióban 
rögzíthető
▪ állítható ülésmélység
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 88-101 / 42-55 x 64 / 49 x 45-50 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 1 év

▪ állítható magasságú, hálós háttámla
▪ állítható deréktámasz
▪ formatartó, poliuretán ülésszivacs
▪ szinkronmechanika (antishock)
▪ szögletes műanyag lábkereszt, d.65 görgők
▪ állítható ülésmélység
▪ napi használati idő: 7-10 ór
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 3 év

▪ kiváló minőségű fekete marhabőr kárpitozás
▪ magas háttámla különleges design elemekkel
▪ formaöntött, nem tömörödő szivacsozás
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton 
rögzíthető
szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ állítható magasságú, előre-hátra mozgatható, 
elforgatható,
puha támfelületű, polírozott alumínium szárú 3D karfa
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ padlókímélő parkettagörgő
▪ méretek: 110-119 / 45-54 x 68 / 51 x 50 cm
▪ nagy teherbírású - maximum 130 kg
▪ garancia: 5 év
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1 felnőtt 
forgószé

kek

62 078 Ft -6 178 Ft 55 900 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

89 814 Ft 8 914 Ft 80 900 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

40 640 Ft -4 940 Ft 35 700 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

40 945 Ft -4 045 Ft 36 900 Ft

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma
▪ magas, fekvő pozícióig dönthető háttámla
▪ áthelyezhető nyak- és deréktámasztó párna
▪ ergonómikus, jó oldaltartású ülő- és hátlap
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ feketére festett acél lábcsillag
▪ szőnyegre ajánlott design görgők
▪ állítható magasságú, elforgatható, puha támfelületű 
műanyag karfa
▪ méretek: 127-136 / 49-58 x 70 / 43 x 47 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg ▪ garancia: 2 év

7201 ASYN UFO
átkárpitozott -
BN8033 fekete
felsőkategóriás

szövet

ALPHA RACING GAMER
fekete - piros műbőr

AVONDALE II -
Fekete-pink textilbőr

BLINK fekete-szürke mesh/textilbőr

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma
▪ szép, aprólékos kidolgozású, puha textilbőr 
kárpitozás
▪ műanyag karfa, párnázott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag
▪ szőnyegre ajánlott design görgő
▪ méretek: 104-114 / 47-57 x 64 / 51 x 47 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 1 év

▪ magas, állítható formatervezett háttámla
▪ megnövelt szivacsvastagság és minőség
▪ állítható magasságú, puha támfelületű karfa
▪ egyéni testsúlyhoz állítható 3 karos 
aszinkronmechanika:
az ülő- és hátlap dőlésszöge külön-külön dönthető
és több pontban rögzíthető
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 104-112 / 46-54 x 65 / 53 x 49 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma
▪ szép kidolgozású, mesh és puha textilbőr kárpitozás
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag
▪ design görgők
▪ műanyag karfa
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év
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1 felnőtt 
forgószé

kek

184 912 Ft -18 412 Ft 166 500 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

108 702 Ft -10 802 Ft 97 900 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

32 360 Ft -3 160 Ft 29 200 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

32 360 Ft -3 160 Ft 29 200 Ft

BOSTON H Extra -
Fekete valódi bőr

▪ kifejezetten magas, telekárpitozott háttámla
▪ egyedi formájú háttámla és ülőlap
▪ könnyű háttámla magasság állítás
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton 
rögzíthető
szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ állítható magasságú, krómozott szárú karfa
▪ polírozott alumínium lábcsillag, szőnyegre ajánlott 
görgő
▪ méretek: 116-127 / 47-56 x 66 / 49 x 49-54 cm
▪ teherbírás: 110 kg
▪ garancia: 3 év

BOSTON STANDARD -
BN8033 fekete/BN4007 bordó

BRAVO LX -
AU303 bordó plüss

alapkategóriás szövet

BRAVO LX -
AU601 szürke plüss

alapkategóriás szövet

▪ dönthető, magas, ergonómikus háttámla
▪ ergonómikus ülőlap
▪ fix műanyag karfa (BR25 Jazz típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 100-113 / 48-61 x 60 / 47 x 45 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év

▪ szögletes, telekárpitozott háttámla
▪ egyedi formájú háttámla és ülőlap
▪ könnyű háttámla magasság állítás
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton 
rögzíthető
szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ állítható magasságú, krómozott szárú karfa
▪ szögletes műanyag lábkereszt, parkettára ajánlott 
görgő
▪ méretek: 95-110 / 41-52 x 64 / 49 x 49cm
▪ teherbírás: 110 kg
▪ garancia: 3 év

▪ dönthető, magas, ergonómikus háttámla
▪ ergonómikus ülőlap
▪ fix műanyag karfa (BR25 Jazz típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 100-113 / 48-61 x 60 / 47 x 45 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év
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1 felnőtt 
forgószé

kek

32 360 Ft -3 160 Ft 29 200 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

80 569 Ft -7 969 Ft 72 600 Ft

95 494 Ft -9 494 Ft 86 000 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

72 644 Ft -7 244 Ft 65 400 Ft

▪ dönthető, magas, ergonómikus háttámla
▪ ergonómikus ülőlap
▪ fix műanyag karfa (BR25 Jazz típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 100-113 / 48-61 x 60 / 47 x 45 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma
▪ magas, fekvő pozícióig dönthető háttámla
▪ áthelyezhető nyak- és deréktámasztó párna
▪ ergonómikus, jó oldaltartású ülő- és hátlap
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag design lábkereszt
▪ szőnyegre ajánlott design görgők
▪ állítható magasságú, elforgatható, puha támfelületű 
műanyag karfa
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 1 év

BRAVO LX -
AU703 égkék plüss

alapkategóriás szövet

DAKAR fekete-piros szövet

HUF0 -
MS11 fekete mesh

(hálós szövet)

▪ ergonomikusan formázott, vastag, tartós 
szivacsozású
háttámla és ülőlap
▪ mesh szövetkárpitozás
▪ aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla 
dőlésszöge
egymástól függetlenül állítható
▪ állítható magasságú, előre-hátra és oldalra 
mozgatható,
elforgatható, puha támfelületű karfa (AR49 C típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 106-117 / 43-54 x 64 / 47 x 50 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 1 év

MIRO lábtartós fejtámlával ▪ hálós háttámla állítható deréktámasszal
▪ állítható magasságú fejtámla
▪ fekete szövet kárpitozású ülőlap
▪ állítható magasságú, elforgatható, előre-hátra
  csúsztatható 3D karfa puha támfelülettel
▪ kihúzható lábtartó
▪ állítható rugózási keménységű, négy ponton 
rögzíthető szinkronmechanika
▪ szögletes műanyag lábkereszt d.60 görgőkkel
▪ teherbírás: 110 kg
▪ garancia: 2 év
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1 felnőtt 
forgószé

kek

81 044 Ft -8 044 Ft 73 000 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

93 688 Ft -9 288 Ft 84 400 Ft

83 739 Ft -8 339 Ft 75 400 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

47 549 Ft -4 749 Ft 42 800 Ft

Jackson MS11 fekete mesh

HUFO EFC AR49C -
MS14 élénkzöld mesh

(hálós szövet)

▪ ergonomikusan formázott, vastag, tartós 
szivacsozású
háttámla és ülőlap
▪ aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla 
dőlésszöge
egymástól függetlenül állítható
▪ állítható magasságú, előre-hátra és oldalra 
mozgatható,
elforgatható, puha támfelületű karfa (AR49 C típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 106-117 / 43-54 x 64 / 47 x 50 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 1 év

7202 X-TRA CR ▪ mesh-textilbőr kárpitozás
▪ ergonomikus háttámla és ülőlap
▪ 1D karfa, puha támfelület
▪ aszinkron mechanika, súlyhoz állítható
▪ krómozott (CR) ábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra
▪ garancia: 1 év

▪ ergonomikusan formázott, vastag, tartós 
szivacsozású
háttámla és ülőlap
▪ mesh szövetkárpitozás
▪ állítható keménységű ülőlap szivacs normál helyett 
(EFC)
▪ aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla 
dőlésszöge
egymástól függetlenül állítható
▪ állítható magasságú, előre-hátra és oldalra 
mozgatható,
elforgatható, puha támfelületű karfa (AR49 C típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 106-117 / 43-54 x 64 / 47 x 50 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg 
   

HUF0 -
BN8033 fekete

▪ magas, hálós háttámla
▪ billenthető fejtámla
▪ állítható deréktámasz (öv)
▪ fekete mesh ülőlap
▪ fix műanyag karfa, krómozott díszítés
▪ állítható hintamechanika
▪ krómozott acél lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra
▪ garancia: 1 év
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1 felnőtt 
forgószé

kek

68 682 Ft -6 782 Ft 61 900 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

221 737 Ft -22 137 Ft 199 600 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

131 000 Ft -61 000 Ft 70 000 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

204 724 Ft -20 424 Ft 184 300 Ft

KENT

L/CONTROL 24 -
kiváló minőségű,

magas kopásállóságú,
strapabíró

szürke-fekete szövet

MARILYN

MARKUS
Fekete színű

kiváló minőségű szövet

▪ magas háttámla állítható fejtámasszal
▪ formaöntött, nem tömörödő szivacsozás
▪ felhajtható karfa kárpitozott támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető, állítható rugózási 
keménységű
multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ padlókímélő parkettagörgő
▪ méretek: 128-138 / 57-67 x 74 / 60 x 46 cm
▪ nagy teherbírású - maximum 130 kg
▪ garancia: 2 év

▪ puha textilbőr kárpit
▪ magas háttámla
▪ krómozott karfa, párnázott támfelület
▪ állítható hintamechanika
▪ krómozott lábkereszt és gázlift
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra
▪ garancia: 1 év

▪ dupla acél erősítés az ülésben és a háttámlában
▪ magas háttámla állítható fejtámlával
▪ formaöntött, nem tömörödő szivacsozás
▪ állítható magasságú, puha támfelületű műanyag 
karfa
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton 
rögzíthető
szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő
▪ 24 órás intenzív használatra
▪ méretek: 154-162 / 46-54 x 70 / 51 x 50-55 cm
▪ extra nagy teherbírású - maximum 160 kg
▪ garancia: 5 év
▪ modern, levédett formatervezés
▪ krómozott vázra feszített fekete hálós Ergo Flex™ 
▪ a rugalmas hálónak köszönhetően a háttámla jól 
idomul a hát vonalához, rendkívül kényelmes tartást 
adva neki
▪ kiváló minőségű nagy kopásállóságú fekete szövet
▪ állítható magasságú, előre-hátra mozgatható, puha 
támfelületű, krómozott szárú karfa
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható rugózási keménységű, 5 ponton rögzíthető 
szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábcsillag parkettagörgőkkel
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 3 év
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1 felnőtt 
forgószé

kek

26 680 Ft -2 580 Ft 24 100 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

26 680 Ft -2 580 Ft 24 100 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

60 580 Ft -25 580 Ft 35 000 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

26 680 Ft -2 580 Ft 24 100 Ft

MARINE
terepmintás ülőlap, hálós háttámla

▪ állítható deréktámasz háttámla
▪ fix masszívműanyag karfa (BR29 ARCOtípus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 111-123 / 45-56 x 60 / 50 x 48 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év

MEGANE LX -
456 zöld

alapkategóriás szövet

MEGANE LX -
C11 fekete

alapkategóriás szövet

MEGANE LX -
C73 szürke

alapkategóriás szövet

▪ magas, dönthető, állítható magasságú háttámla
▪ fix műanyag karfa (BR25 Jazz típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 100-113 / 47-60 x 60 / 47 x 45 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év

▪ magas, dönthető, állítható magasságú háttámla
▪ fix műanyag karfa (BR25 Jazz típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 100-113 / 47-60 x 60 / 47 x 45 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év

▪ magas, dönthető, állítható magasságú háttámla
▪ fix műanyag karfa (BR25 Jazz típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 100-113 / 47-60 x 60 / 47 x 45 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év

Telefon: (0622) 500-365
E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
Honlap: www.szekhaz.hu

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 50.

7/19
2020.08.10



Telefon: (0622) 500-365
E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
Honlap: www.szekhaz.hu

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 50.

8/19
2020.08.10

1 felnőtt 
forgószé

kek

34 605 Ft 3 405 Ft 31 200 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

62 078 Ft -6 178 Ft 55 900 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

105 664 Ft -10 564 Ft 95 100 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

161 040 Ft -14 640 Ft 146 400 Ft

MEGANE LX BR FRITZ AU704
sötétkék plüss

alapkategóriás szövet

ORLANDO 24 szürke 

NETSY szürke fekete mesh

OKLAHOMA SMART
Fejtámlás

Bordó hálós háttámla,
bordó hálós szövet

(mesh) ülőlap

▪ magas, dönthető, állítható magasságú háttámla
▪ fix műanyag karfa (BR25 Jazz típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 100-113 / 47-60 x 60 / 47 x 45 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év

▪ extra magas hálós háttámla
▪ kárpitozott fejpárna
▪ fix deréktámasz
▪ 1D karfa, puha támfelület
▪ állítható multiblock hintamechanika
▪ krómozott acél lábkereszt
▪ napi használati idő: 5-7 óra
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1év

▪ feszített hálós, magas háttámla
▪ állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla
▪ állítható mélységű deréktámasz
▪ mesh szövet ülőlap fekete műbőr oldalszegéllyel
▪ állítható magasságú, puha támfelületű karfa
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton 
rögzíthető
szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ fekete műanyag lábcsillag, padlókímélő 
parkettagörgő
▪ méretek: 125-133 / 50-58 x 66 / 51 x 49 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 2 év

▪ magastámlás 24 órás munkaszék
▪ szürke szövettel
▪ háttámla magasság állítás
▪ ülésmélység állítás
▪ ülés dőlésszög állítás
▪ testsúlyhoz állítható szinkronmechanika
▪ 4D karfa
▪ állítható fejtámla
▪ formaöntött szivacsok
▪ alumínium csillagláb
▪ terhelhetőség: 140 kg
▪ garancia: 2 év
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1 felnőtt 
forgószé

kek

60 625 Ft 6 025 Ft 54 600 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

54 153 Ft -5 353 Ft 48 800 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

47 813 Ft -4 713 Ft 43 100 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

266 802 Ft -26 602 Ft 240 200 Ft

PANTHER BN6016 kobaltkék szövet

POFIT kék hálós szövet

PANTERGOS LX -
BN8033 fekete színű

felsőkategóriás szövet

PANTERGOS LX -
C11 fekete

alapkategóriás szövet

▪ magas, állítható magasságú, ergonómikus háttámla 
oldal és deréktámasz kialakítással
▪ ergonómikus, nagy méretű, kagylós kialakítású, 
vastag szivacsozású
kényelmes ülőlap
▪ 3 karos aszinkronmechanika: az ülő- és hátlap
dőlésszöge külön-külön több pontban rögzíthető
▪ állítható magasságú műanyag karfa (BR HANS típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 102-115 / 48-61 x 64 / 51 x 50 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg
 ▪ garancia: 2 év

▪ magas, állítható magasságú, ergonómikus háttámla 
oldal és deréktámasz kialakítással
▪ ergonómikus, nagy méretű, kagylós kialakítású, 
vastag szivacsozású
kényelmes ülőlap
▪ 3 karos aszinkronmechanika: az ülő- és hátlap
dőlésszöge külön-külön több pontban rögzíthető
▪ állítható magasságú műanyag karfa (BR HANS típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 102-115 / 48-61 x 64 / 51 x 50 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 2 év

▪ magas, állítható magasságú, ergonómikus háttámla
▪ 3 karos aszinkronmechanika: az ülő- és hátlap
  dőlésszöge külön-külön több pontban rögzíthető
▪ gázliftes magasságállítás
▪ fix BR26 CERA karfa
▪ műanyag lábcsillag, padlókímélő parkettagörgő
▪ méretek: 100-113 / 44-57 x 60 / 47 x 45 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 2 év

▪ 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)
▪ polírozott alu lábkereszt, d.60 görgők
▪ napi használati idő: >10 óra
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 3 év
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1 felnőtt 
forgószé

kek

83 304 Ft -8 304 Ft 75 000 Ft

46 200 Ft -7 700 Ft 38 500 Ft

186 000 Ft -31 000 Ft 155 000 Ft

160 800 Ft -26 800 Ft 134 000 Ft

SIRIO -
fekete

puha műbőr 

▪ magas formázott háttámla
▪ fejtámla és deréktámasz kialakítás
▪ a nagyobb stabilitás érdekében egybe palást
▪ polírozott alumínium karfa kárpitozott támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető, testsúlyhoz állítható rugózási
  keménységű multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ nagy stabilitású polírozott alumínium lábcsillag
▪ szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 120-126 / 50-56 x 63 / 51 x 51 cm
▪ nagy teherbírású - maximum 130 kg
▪ garancia: 1 év

Synergos LX C11 - fekete ▪ magas, ergonomikus, állítható
   magasságú háttámla
▪ 1D karfa (BR HANS)
▪ ergonomikus ülőlap
▪ aszinkron mechanika
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra

LEXINGTON ▪ hálós fejtámla, háttámla és ülőlap
▪ állítható fejtámla és deréktámasz
▪ állítható ülésmélység
▪ 4D karfa, puha támfelület
▪ szinkronmechanika (antishock)
▪ ergonomikus funkciógombok (bowden) 
▪ krómozott gázlift
▪ polírozott alu lábkereszt, d.60 görgők
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra        

CHICAGO ▪ kiváló minőségű valódi bőr 
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ 1D karfa puha támfelülettel
▪ multiblock hintamechanika
▪ krómozott lábkereszt, d.60 görgők
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra
▪ mechanika, karfák és támla felszerelve
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37 200 Ft -6 200 Ft 31 000 Ft

58 800 Ft -9 800 Ft 49 000 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

60 757 Ft -6 057 Ft 54 700 Ft

1 felnőtt 
forgószé

kek

76 200 Ft -19 000 Ft 57 200 Ft

TEXAS BICOLOR -
szürke YF13/viola YF21

jó minőségű szövet

THETA -
Fekete valódi bőr

▪ magas, fix magasságú, lila szövet telikárpitozott 
háttámla
(a háttámla külső része is kárpitozott)
▪ szürke szövet kárpitozású ülőlap
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ fix műanyag karfa
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 104-112 / 47-55 x 68 / 49 x 49 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 1 év

▪ fekete valódi bőr
▪ egyedi kialakítású fejtámasz
▪ jó oldaltartású háttámla deréktámasszal
▪ műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 118-127 / 48-57 x 64 / 53 x 53 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 1 év

L/Cinque Asyn LX- fekete ▪ szögletes, állítható magasságú háttámla 
   (U&D)
▪ aszinkron mechanika
▪ 1D karfa (BR HANS)
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra  
▪ garancia: 1 év

TENNESSEE ▪ középmagas, hálós háttámla 
▪ textilbőr kárpitozású fejtámasz
▪ fix műanyag karfa 
▪ fekete mesh ülőlap
▪ állítható hintamechanika
▪ krómozott acél lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

Telefon: (0622) 500-365
E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
Honlap: www.szekhaz.hu

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 50.

11/19
2020.08.10



Telefon: (0622) 500-365
E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
Honlap: www.szekhaz.hu

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 50.

12/19
2020.08.10

1 felnőtt 
forgószé

kek

61 285 Ft -6 085 Ft 55 200 Ft

2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

12 151 Ft -1 151 Ft 11 000 Ft

2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

19 680 Ft -1 880 Ft 17 800 Ft

2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

11 623 Ft -1 123 Ft 10 500 Ft

XENIA ASYN LX -
BN6016 sötétkék

felsőkategóriás szövet

1120 TN -
BN8010 sötétszürke

felsőkategóriás szövet

1310 PC - Kék műanyag

02 
összecsukható szék

▪ fehér műanyag ülő- és hátlap
▪ sötétszürke acél váz
▪ praktikus, összecsukható kialakítás
▪ könnyű szerkezetű, egyszerűen mozgatható
▪ kategóriájában kiemelkedően masszív,
üzleti célú felhasználásra is alkalmas
▪ UV álló, kültéri használatra alkalmas
▪ csúszótalpak, amelyek nem karcolják a padlót
▪ méretek: 85 / 45 x 77 / 39 x 39 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 2 év

▪ fekete porszórt acélváz
▪ hátlap és ülőlap szivacs vastagság 40 mm
▪ műanyag ülőlap burkolat
▪ rakásolható
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 2 év

▪ krómozott karfás acélváz
▪ kényelmes ülést biztosító műanyag kagylóülés
▪ rakásolható
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év

▪ magas, könnyedén állítható magasságú, 
formatervezett
háttámla oldal- és deréktámasz kialakítással
▪ 3 karos aszinkronmechanika: az ülő- és hátlap
dőlésszöge külön-külön több pontban rögzíthető
▪ állítható magasságú karfa (BR HANS típus)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 106-119 / 49-62 x 63 / 48 x 46 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 2 év
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2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

28 500 Ft -5 700 Ft 22 800 Ft

2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

45 200 Ft -16 500 Ft 28 700 Ft

2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

38 303 Ft -3 803 Ft 34 500 Ft

2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

25 800 Ft -15 400 Ft 10 400 Ft

DAMA -
BN4004 narancssárga
felsőkategóriás szövet

L/SEATTABLE -
Fekete műanyag

MIRO 4L -
fekete

felsőkategóriás
ülőlap szövet

NIMFA -
TEX001

bézs műbőr

▪ innovatív, multifukcionális bútor: egy mozdulattal 
székből asztallá
vagy asztalból székké alakítható
▪ krómozott acélváz
▪ műanyag háttámla és ülőlap
▪ fekete műanyag csúszásgátló talpak
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 1 év

▪ megerősített hegesztésű stabil, karfás, fekete acélváz
▪ fekete műanyag karfatámasz
▪ rugalmas, hálós háttámla
▪ jó minőségű szövettel kárpitozott ülőlap
▪ több rétegű ülőlap szivacsozás
▪ légátteresztő nyílások az ülőlap burkolaton
▪ 4 db-ig rakásolható
▪ méretek: 80 / 44 x 57 / 47 x 47 cm
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 2 év

▪ stabil fekete porszórt acélváz
▪ telekárpitozott háttámla és ülőlap
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év

▪ fekete színű, karfás, erős fém váz
▪ széles kárpitozott ülőlap
▪ nagyméretű, telekárpitozott háttámla
▪ rakásolható
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 2 év
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2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

17 831 Ft -1 731 Ft 16 100 Ft

2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

17 831 Ft -1 731 Ft 16 100 Ft

2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

17 831 Ft -1 731 Ft 16 100 Ft

2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

27 310 Ft -3 210 Ft 24 100 Ft

TAURUS TN MAXI 
C73 szürke

alapkategóriás szövet

TAURUS TN Maxi TA -
C06 kék

alapkategóriás szövet

PISSARIO

▪ fekete, karfás acélváz
▪ kihajtható műanyag asztalka
▪ hátlap szivacs: 25 mm, ülőlap szivacs: 30 mm
▪ műanyag ülőlap burkolat
▪ rakásolható
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ garancia: 1 év

▪ rugó-mechanikás háttámla
▪ magas üléskomfort
▪ szürke festett acél váz, görgők
▪ hálós háttámla
▪ hideghabos, formatartó üléspárna
▪ kihajtható asztalka
▪ fix kartámasz
▪ felhajtható ülőlap
▪ vízszintesen rakásolható
▪ teherbírás: 110 kg
▪ garancia: 3 év

▪ fekete, karfás acélváz
▪ hátlap szivacs: 25 mm, ülőlap szivacs: 30 mm
▪ műanyag ülőlap burkolat
▪ rakásolható
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 1 év

WALTHAM
Fekete mesh /

háló

▪ krómozott acélváz, műanyag támfelületű karfa
▪ feszített hálós háttámla, fekete mesh ülőlap
▪ rakásolható
▪ terhelhetőség: 110 kg 
▪ garancia: 1 év
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2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

54 549 Ft -5 449 Ft 49 100 Ft

2TÁRGY
ALÓ / 

ÜGYFÉLV
ÁRÓ / 

ÉTKEZŐ 
SZÉKEK

54 549 Ft -5 449 Ft 49 100 Ft

3gyerek/
junior 

forgószé
kek

19 812 Ft -1 912 Ft 17 900 Ft

3gyerek/
junior 

forgószé
kek

19 812 Ft -1 912 Ft 17 900 Ft

TIP TOP PN
Fehér fémláb, fekete szövet

BORA - terakotta
felsőkategóriás szövet

BORA AU601 szürke
alap kategóriás szövet

▪ ifjúsági / junior forgószék
▪ középmagas, állítható magasságú és távolságú,
dönthető háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 86-99 / 45-59 x 60 / 44 x 40 cm
▪ terhelhetőség: 90 kg 
▪ garancia: 1 év

▪ ifjúsági / junior forgószék
▪ középmagas, állítható magasságú és távolságú,
dönthető háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 86-99 / 45-59 x 60 / 44 x 40 cm
▪ terhelhetőség: 90 kg 
▪ garancia: 1 év

2181/S MAGIX
BN6016 Kék

▪ szánkótalpas, krómozott acél váz
▪ magas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ műanyag háttámla- és ülőlap burkolat
▪ rakásolható: 3 db-ig
▪ teherbírás: 110 kg
▪ garancia: 3 év
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3gyerek/
junior 

forgószé
kek

20 472 Ft -1 972 Ft 18 500 Ft

3gyerek/
junior 

forgószé
kek

20 472 Ft -1 972 Ft 18 500 Ft

3gyerek/
junior 

forgószé
kek

20 472 Ft -1 972 Ft 18 500 Ft

3gyerek/
junior 

forgószé
kek

41 910 Ft -7 610 Ft 34 300 Ft

BORA -LO36 bordó
felsőkategóriás szövet

BORA -TAM69 ciklámen
felsőkategóriás szövet

LUPO CAS03 kék

▪ ifjúsági / junior forgószék
▪ középmagas, állítható magasságú és távolságú,
dönthető háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 86-99 / 45-59 x 60 / 44 x 40 cm
▪ terhelhetőség: 90 kg 
▪ garancia: 1 év

▪ gyerek forgószék
▪ állítható magasságú és távolságú háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 76-89 / 47-60 x 54 / 40 x 39 cm
▪ terhelhetőség: 45 kg
▪ garancia: 1 év

▪ ifjúsági / junior forgószék
▪ középmagas, állítható magasságú és távolságú,
dönthető háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 86-99 / 45-59 x 60 / 44 x 40 cm
▪ terhelhetőség: 90 kg 
▪ garancia: 1 év

TOM 80
fekete lyukacsos

műanyag háttámla
terakotta mesh
szövet ülőlap

▪ innovatív, formatervezett, ergonómikus junior 
forgószék
▪ gumifoglalatban rögzített műanyag lyukacsos,
rugalmas ikerháttámlák
▪ kárpitozott, ergonómikus ülőlap
▪ ajándék háttámlára ráhúzható mesh huzat (téli-nyári 
kivitel)
▪ állítható ülésmélység ▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ méretek: 90-103 / 43-56 x 60 / 47 x 43-48 cm
▪ teherbírás: 90 kg 
▪  garancia: 2 év
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3gyerek/
junior 

forgószé
kek

24 450 Ft -2 360 Ft 22 090 Ft

4kiegészí
tők 

székekhe
z 

(ülőpárn
a, 

derékpár
na,

székaláté
t, 

bőrápoló
)

9 900 Ft -1 900 Ft 8 000 Ft

4kiegészí
tők 

székekhe
z 

(ülőpárn
a, 

derékpár
na,

székaláté
t, 

bőrápoló
)

13 868 Ft -1 368 Ft 12 500 Ft

4kiegészí
tők 

székekhe
z 

(ülőpárn
a, 

derékpár
na,

székaláté
t, 

bőrápoló
)

2 400 Ft -200 Ft 2 200 Ft

LÁBTÁMASZ
comfort

Méhviaszos bőrápoló balzsam
160 g

ATOM 
fekete-szürke mesh  

Ékpárna heterogén habszivacsból

▪ környezetbarát magyar termék
▪ alkalmas bőr- és műbőr bútorok, ruházat, cipők és 
natúr fa ápolására
▪ a lanolin és a méhviasz magas fényt biztosít
▪ megóvja és ápolja a kezelt felületet
▪ a bőr felszínét vízlepergetővé teszi
▪ a csomagolásban szivacs is található

▪ junior forgószék
▪ ergonómikus kialakítású
▪ mesh kárpitozású
▪ egyedi formájú design háttámla és ülőlap
▪ "smiley"" kárpitozású, 
▪ rugalmas kagylóülés, amely biztosítja
  a combok ergonómikus megtámasztását
▪ a háttámlára hátitáska akasztható 
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábcsillag
▪ terhelhetőség: 90 kg
▪ garancia: 2 év

▪ kiegyensúlyozza a porckorongokat érő terhelést, 
megőrizve a hát- és hasizmok közötti izomegyensúlyt
▪ használata megelőzheti a tartásproblémákat
▪ használható irodában, otthon és utazás közben
▪ kék színű, levehető, mosható, puha, bőrbarát plüss 
huzat
▪ méret: 35 x 35 x 9 / 1 cm

▪ optimális tartást biztosít
▪ segíti a véráramlást az alsó végtagokban
▪ állítható dőlésszög
▪ méret: 44 x 33 x 10 cm
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5fogasok

25 359 Ft -2 459 Ft 22 900 Ft

5fogasok

25 359 Ft -2 459 Ft 22 900 Ft

5fogasok

27 737 Ft -2 737 Ft 25 000 Ft

5fogasok

27 737 Ft -2 737 Ft 25 000 Ft

HALIFAX -natúr

100 - Fekete

100 -szürke kék

HALIFAX - Éger

▪ fekete szín
▪ esernyőtartó vízfelfogó tálcával
▪ vállfás használatra
▪ garancia: 1 év

▪ fekete szín
▪ esernyőtartó vízfelfogó tálcával
▪ vállfás használatra
▪ garancia: 1 év

▪ tömörfa állófogas
▪ esernyőtartó
▪ sok pakolási lehetőség
▪ szintezhető talp
▪ garancia: 1 év

▪ tömörfa állófogas
▪ esernyőtartó
▪ sok pakolási lehetőség
▪ szintezhető talp
▪ garancia: 1 év
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5fogasok

18 359 Ft -1 759 Ft 16 600 Ft

PASO - Ezüst ▪ ezüst szín, natúr színre pácolt fa elemek
▪ fém állófogas
▪ kis helyigényű: talpátmérő 34 cm
▪ garancia: 1 év
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