
2022.09.01-től

teljes magasság 124-134 garancia 5 év teljes magasság 110-120 garancia 5 év teljes magasság 132 garancia 3 év

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

3 ülésmagasság 50 térfogat 0,46 m
3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 55 szállítható projekt

ülésmélység 47 ülésmélység 47 megr.egys. 1 ülésmélység 46

teljes magasság 129-136 garancia 3 év teljes magasság 99 garancia 3 év teljes magasság 96-103 garancia 3 év

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

3 ülésmagasság 44-51 térfogat 0,46 m
3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 55 szállítható projekt ülésszélesség 55 szállítható projekt ülésszélesség 55 szállítható projekt

ülésmélység 46 ülésmélység 46 ülésmélység 46

teljes magasság 117-126 garancia 2 év teljes magasság 117-126 garancia 2 év teljes magasság  118-123 garancia 1* év

ülésmagasság 55-64 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 55-64 térfogat 0,46 m

3 ülésmagasság 47-52 térfogat 0,24 m
3

teljes szélesség 70 kárpitigény 2,50 fm teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 55 kárpitigény -

ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 44 megr.egys. 1 ülésmélység 44 megr.egys. 1 ülésmélység 68

teljes magasság 120-126 garancia 1 év

ülésmagasság 50-56 térfogat 0,19 m
3

teljes szélesség 63 kárpitigény -

ülésszélesség 51 szállítható készlet

ülésmélység 51 megr.egys. 1/50

V E Z E T Ő I    S Z É K E K

118 541 Ft

* színek egyeztetés szerint

bordó, csontszín, drapp, fehér, kék,

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

▪ 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

kárpit

fekete valódi bőr

348 214 Ft fekete valódi bőr

▪ 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

298 204 Ft

fekete valódi bőr

▪ 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

▪ 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

7600 SHINY multi

* színek egyeztetés szerint

112 984 Ft

textilbőr 91 684 Ft

fekete valódi bőr 387 110 Ft

* színek egyeztetés szerint

textilbőr *

▪ 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

teljes valódi bőr 214 855 Ft

5500 XXL

▪ 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

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén

a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

kárpit

valódi bőr

textilbőr *

▪ 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

260 234 Ft

350 066 Ft

nettó ár

karfával

137 063 Ft

7650 SHINY multi kárpit
nettó ár

karfával

* színek egyeztetés szerint

250 973 Ft

textilbőr * 261 160 Ft

nettó ár

karfával

YS * 171 329 Ft YS * 155 585 Ft

kárpit
nettó ár

karfával

fekete valódi bőr 371 366 Ft

7600 SHINY basic kárpit

231 525 Ft

BA, BN 166 698 Ft BA, BN 148 176 Ft

nettó ár

karfával

nettó ár

karfával
7650 SHINY basic kárpit

nettó ár

karfával

textilbőr * 279 682 Ft

240 786 Ft

teljes valódi bőr 314 874 Ft

fekete valódi bőr

teljes valódi bőr

fekete valódi bőr

▪ 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

3500 XXL kárpit

BN, FO, OP, TAM 112 984 Ft

nettó ár

karfával
MIDLAND

fekete textilbőr

nettó ár

karfával

SIRIO kárpit

1800 LEI nettó ár

karfával
1820 LEI kárpit

▪ 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

▪ 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

kárpit

Telefon: (+36) 22 / 500-365

Mobil: (+36) 30 / 598-01-57

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu 1 / 3 oldal

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft.

8000 Székesfehérvár, Budai út 50.

Honlap: www.szekhaz.hu



2022.09.01-től

teljes magasság 101-110 garancia 2 év teljes magasság 104-118 garancia 3 év teljes magasság 98-111 garancia 3 év

ülésmagasság 44-53 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 49-63 térfogat 0,46 m

3 ülésmagasság 46-59 térfogat 0,46 m
3

teljes szélesség 64 kárpitigény 1,55 fm teljes szélesség 69 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 63 kárpitigény 0,77 fm

ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 49 ülésmélység 48 megr.egys. 1 ülésmélység 48 megr.egys. 1

teljes magasság 107-117 garancia 3 év teljes magasság 117-133 garancia 3 év teljes magasság 101-110 garancia 3 év

ülésmagasság 42-52 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 46-55 térfogat 0,18 m

3 ülésmagasság 46-55 térfogat 0,15 m
3

teljes szélesség 69 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 65 kárpitigény 0,63 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,62 fm

ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 48 megr.egys. 1 ülésmélység 47-53 ülésmélység 44-49

teljes magasság 114-124 garancia 2 év teljes magasság 114-124 garancia 1 év teljes magasság 125-135 garancia 3 év

ülésmagasság 44-54 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 49-59 térfogat 0,16 m

3 ülésmagasság 41-51 térfogat  0,18 m
3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 51 szállítható készlet

ülésmélység 48 ülésmélység 50 megr.egys. 1 ülésmélység 47-54

teljes magasság 124-134 garancia 2 év teljes magasság 115-127 garancia 5 év teljes magasság 120-131 garancia 5 év

ülésmagasság 46-56 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 44-56 térfogat 0,30 m

3 ülésmagasság 47-58 térfogat 0,65 m
3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 49 ülésszélesség 52 szállítható projekt

ülésmélység 47 ülésmélység 46-52 ülésmélység 48-53

teljes magasság 119-129 garancia 2 év

ülésmagasság 46-56 térfogat 0,46 m
3

teljes szélesség 73 kárpitigény -

ülésszélesség 57 szállítható projekt

ülésmélység 46

kárpit

fekete valódi bőr 884 426 Ft
választható szövetszínek:

bordó, fekete, szürke

további színek egyeztetés szerint

fix szövet

BN, FO, OP, TAM

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén

a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

szerelhető karfák: AR08, AR08 C, BR29 ARCO 

kárpit
nettó ár

karfával

76 734 Ft

97 241 Ft

72 884 Ft

nettó ár

karfa nélkül

fekete szövet 129 654 Ft

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén

a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

szerelhető karfák: AR08, AR08 C, BR29 ARCO 

fejtámlával 104 649 Ft

nettó ár

karfával

BN

BN

nettó ár

karfával

▪ 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

198 185 Ft

175 959 Ft

▪ 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

kárpit

YS *

száll.: készlet szerint

AIAX 24 kárpit

231 525 Ft

▪ 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

773 294 Ft

nettó ár

karfával

nettó ár

karfával

90 758 Ft
választható színek: fehér, kék, piros, szürke, zöld

nettó ár

karfával

fix szövet187 072 Ft

nettó ár

karfával

választható színek:

fekete, fekete-szürke

▪ puha textilbőr

▪ magas háttámla

▪ krómozott karfa, párnázott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt

▪ teherbírás: 150 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

CONCORDE

▪ 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

teljes valódi bőr * 231 525 Ft

* színek egyeztetés szerint

kárpit

82 423 Ft100 019 Ft

▪ 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

fekete textilbőr

nettó ár

karfával

YS * 192 629 Ft

* színek egyeztetés szerint

ESTELA XXL

MONTGOMERY XXLkárpit

fekete háló

kárpit

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén

a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

szerelhető karfák: AR08, AR08 C, BR29 ARCO 

▪ 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

fix szövet

GAMEBOOST kárpit

▪ 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

MIRO extra

AMERICA ASYN XXL

▪ 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

▪ 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

kárpit

kárpit
nettó ár

karfa nélkül

F O R G Ó S Z É K E K

BOSTON 24 AMERICA MEK XXL

fejtámla nélkül

típusMIRO standard

▪ 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

▪ 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

BN, FO, OP, TAM

nettó ár

karfa nélkül

1824 LEI

SCOPE nettó ár

karfával

BN, FO, OP, TAM 95 574 Ft

▪ 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

BN, FO, OP, TAM 131 506 Ft

kárpit
nettó ár

karfával

M U N K A S Z É K E K

MARKUS

kárpit

Telefon: (+36) 22 / 500-365

Mobil: (+36) 30 / 598-01-57

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu 2 / 3 oldal

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft.

8000 Székesfehérvár, Budai út 50.

Honlap: www.szekhaz.hu



2022.09.01-től

teljes magasság 94 garancia 5 év teljes magasság 80 garancia 3 év teljes magasság 80 garancia 3 év

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

teljes szélesség 60 kárpitigény 1,55 fm teljes szélesség 53 kárpitigény - teljes szélesség 53 kárpitigény 0,62 fm

ülésszélesség 47 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 47 szállítható projekt ülésszélesség 47 szállítható projekt

ülésmélység 50 ülésmélység 45 ülésmélység 45 megr.egys. 10

a képen krómozott vázzal

teljes magasság 80 garancia 3 év teljes magasság 80 garancia 3 év teljes magasság 84 garancia 2 év

ülésmagasság 46 térfogat - ülésmagasság 46 térfogat - ülésmagasság 49 térfogat -

teljes szélesség 53 kárpitigény 0,33 fm teljes szélesség 52 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 56 kárpitigény 0,58 fm

ülésszélesség 47 szállítható projekt ülésszélesség 52 szállítható projekt ülésszélesség 47 szállítható 3-4 hét

ülésmélység 45 ülésmélység 53 megr.egys. 10 ülésmélység 42

a képen görgős krómozott vázzal

teljes magasság 92 garancia 3 év teljes magasság 92 garancia 2 év teljes magasság 90 garancia 2 év

ülésmagasság 47 térfogat - ülésmagasság 47 térfogat - ülésmagasság 47 térfogat -

teljes szélesség 44 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 44 kárpitigény -

ülésszélesség 40 szállítható 2-4 hét ülésszélesség 47 szállítható 2-4 hét ülésszélesség 40 szállítható 2-4 hét

ülésmélység 44 megr. min. 50 ülésmélység 50 megr.min. 48 ülésmélység 41 megr. min. 48

teljes magasság 83 garancia 1 év

ülésmagasság 46 térfogat -

teljes szélesség 43 kárpitigény -

ülésszélesség 40 szállítható 2-4 hét

ülésmélység 39 megr. min. 48

BANKETTSZÉK 01

mintás kárpit

BANKETTSZÉK 15

egyszínű kárpit

kárpit nettó ár

váz/kárpitszín kombinációk:

grafit/fekete

▪ különösen masszív,

   három rétegben festett acélváz

▪ szilikon távtartók a lábakon

▪ egyszínű, magas kopásállóságú kárpit

▪ vastag ülőlap szivacs

▪ rakásolható: 18 db-ig

▪ teherbírás: 130 kg

▪ összekötő elem: 1.200 Ft

▪ a minimum megrendelési egységnél

   kisebb mennyiség feláras

BANKETTSZÉK 03

mintás kárpit

kárpit nettó ár

fix szövet 19 911 Ft

váz/kárpitszín kombinációk:

grafit/kék, grafit/fekete, grafit/piros

▪ különösen masszív,

   három rétegben festett acélváz

▪ szilikon távtartók a lábakon

▪ mintás, magas kopásállóságú kárpit

▪ vastag ülőlap szivacs

▪ rakásolható: 18 db-ig 

▪ teherbírás: 130 kg

▪ összekötő elem: 1.200 Ft

▪ a minimum megrendelési egységnél

   kisebb mennyiség feláras

fix szövet 24 542 Ft

váz/kárpitszín kombinációk:

óarany/karamell, ezüst/kék

▪ különösen masszív,

   három rétegben festett acélváz

▪ szilikon távtartók a lábakon

▪ mintás, magas kopásállóságú kárpit

▪ vastag ülőlap szivacs

▪ rakásolható: 18 db-ig

▪ teherbírás: 130 kg

▪ összekötő elem: 1.200 Ft

▪ a minimum megrendelési egységnél

   kisebb mennyiség feláras

fix szövet I. kat.

fix szövet II. kat.

váz/kárpitszín kombinációk: 

I. kat.: arany/piros, ezüst/fekete

II. kat.: pezsgőarany/barna

44 545 Ft

41 026 Ft

27 320 Ft

▪ különösen masszív,

   három rétegben festett acélváz

▪ szilikon távtartók a lábakon

▪ mintás, magas kopásállóságú kárpit

▪ vastag ülőlap szivacs

▪ rakásolható: 18 db-ig 

▪ teherbírás: 140 kg

▪ összekötő elem: 1.200 Ft

▪ a minimum megrendelési egységnél

   kisebb mennyiség feláras

fix szövet 18 429 Ft

27 320 Ft

BANKETTSZÉK 02

mintás kárpit

kárpitkárpit

B A N K E T T ,  H O R E C A

1121 TN H

1121 LN H

BN (sb), NM, OP, TAM 28 524 Ft

fa (LN H) 27 135 Ft

▪ fekete porszórt, erősített acélváz

▪ egyéb festett vázszín felára: 1.300 Ft

▪ hátlap és ülőlap szivacs: 40 mm

▪ erős rétegelt falemez

   ülőlap és háttámla panel

▪ műanyag ülőlap burkolat

▪ nem rakásolható

▪ bükk rétegelt falemez ülő- és hátlap

   kivitel (1121 LN H)

▪ egyéb pácszín felára: 4.600 Ft

▪ keményített lakkozás felára: 2.600 Ft

▪ teherbírás: 130 kg

▪ modern vonalvezetésű, fekete

   festett (TN) vagy krómozott (TC) váz

▪ krómozott váz felára: 2.200 Ft

▪ hálós háttámla, fehér vagy fekete színben

▪ kárpitozott ülőlap

▪ rakásolható

▪ teherbírás: 130 kg

TIP TOP/S TN
kárpitozott ülés és támla

AV, MS 43 156 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW

C

nettó ár

BN, FO 26 950 Ft

kárpit

TIP TOP TN

TIP TOP TC
kárpitozott ülés és támla

kárpit
nettó ár

karfa nélkül

C 35 284 Ft

▪ modern vonalvezetésű, fekete festett (TN)

   vagy krómozott (TC) váz

▪ krómozott váz felára: 2.200 Ft

▪ kárpitozott háttámla műanyag burkolattal

▪ kárpitozott ülőlap

▪ rakásolható

▪ teherbírás: 130 kg

AV, MS 37 414 Ft

38 804 Ft

39 822 Ft

▪ modern vonalvezetésű, szánkótalpas,

   fekete festett acél váz

▪ kárpitozott háttámla műanyag burkolattal

▪ kárpitozott ülőlap

▪ rakásolható

▪ teherbírás: 130 kg

43 897 Ft

45 564 Ft

kárpit
nettó ár

karfa nélkül

▪ 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

BA, BN, FO, LE, ST, SW 44 638 Ft

BN (sb), NM, OP, TAM 45 101 Ft BN (sb), NM, OP, TAM

42 878 Ft

▪ modern vonalvezetésű, fekete

   festett (PN) vagy krómozott (PC) váz

▪ műanyag háttámla és ülőlap

▪ kárpitozott ülőlap felára: 7.000 Ft

▪ rakásolható

▪ teherbírás: 130 kg

31 487 Ft

nettó ár

karfa nélkül

28 709 FtTIP TOP PN

BA, BN, FO, LE, ST, SW

BN (sb), NM, OP, TAM

választható műanyag színek:

   fehér, fekete, szürke

TIP TOP PC

TIP TOP PN

TIP TOP PC
műanyag ülés és támla

kivitel

T Á R G Y A L Ó S Z É K E K

fekete valódi bőr 163 734 Ft

AV, MS 82 238 Ft

TIP TOP TN net

TIP TOP TC net
kárpitozott ülés

és hálós támla

kárpit
nettó ár

karfa nélkül

AV, MS

BN (sb), NM, OP, TAM 90 387 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 87 942 Ft

BOSTON 4L kárpit
nettó ár

karfával

C
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