
2023.01.30-tól

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

ülésmagasság 46-55 térfogat 0,33 m
3 ülésmagasság 46-55 térfogat 0,31 m

3

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

ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 52 szállítható készlet

ülésmélység 49-54 ülésmélység 49-54

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

8000 Székesfehérvár, Budai út 50.

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft.

Honlap: www.szekhaz.hu

EPIC M

9040 SOPHIA kárpit
bruttó ár 

karfával

valódi bőr 349 484 Ft

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

9045 SOPHIA kárpit
bruttó ár 

karfával

valódi bőr 306 918 Ft

választható színek:

fehér, fekete

16 802 Ft

252 032 Ft

▪ 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

11 201 Ft

16 802 Ft

fekete váz

11 201 Ft

választható háló színek:

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

274 434 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

karfa felára

fehér váz

bruttó ár 

karfával

fehér váz

fekete váz 212 827 Ft

235 229 Ft

▪ 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

kárpit

hálós ülőlap

▪ állítható magasságú, hálós, ergonomikus háttámla 

és ülés

▪ ergonomikus, önbeálló deréktámasz

▪ 2D fejtámla (magasság, dőlésszög)

▪ 2D karfa, puha támfelület

▪ automata rugózási keménységű 

szinkronmechanika (antishock)

▪ ergonomikus funkciógombok (bowdenes) 

▪ állítható ülésmélység

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.65 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: >10 óra

▪ alapértelmezetten lapraszerelve szállítjuk

ERGOHUMAN plus bruttó ár 

karfával

háló árajánlat szerint

összeszerelés felára

EPIC H

választható háló színek:

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

karfa felára

kivitel
bruttó ár 

karfa nélkül

532 067 Ft

kivitel
bruttó ár 

karfa nélkül

összeszerelés felára

▪ 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

ERGOHUMAN project kárpit

C O M F O R T    &    P R É M I U M    F O R G Ó S Z É K E K

Telefon: (+36) 22 / 500-365

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

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
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2023.01.30-tól

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 114-131 garancia 5 év

ülésmagasság 46-55 térfogat 0,31 m
3 ülésmagasság 44-54 térfogat 0,31 m

3

teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 53 szállítható készlet

ülésmélység 49-54 ülésmélység 40-45

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

ülésmagasság 49-61 térfogat 0,26 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 95-105 garancia 5 év

ülésmagasság 41-51 térfogat 0,37 m
3

teljes szélesség 66 kárpitigény -

ülésszélesség 49 szállítható projekt

ülésmélység 47

kárpit
bruttó ár 

karfával

mikroszálas textilbőr

POFIT

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

választható váz/kárpit színek:

fekete/s.szürke, fekete/zöld,

fekete/narancs, csontszín/fehér

11 201 Ft

280 035 Ft

352 844 Ft

▪ állítható magasságú, mikroszálas textilbőr 

bevonatú, ergonomikus háttámla és ülés

▪ ergonomikus, önbeálló deréktámasz

▪ 2D fejtámla (magasság, dőlésszög)

▪ 3D design karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ ergonomikus egy karos állítás (bowdenes) 

▪ állítható ülésmélység

▪ kihajtható lábtartó

▪ automata rugózási keménységű

   szinkronmechanika (antishock)

▪ design műanyag lábkereszt d.680, d.65 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

összeszerelés felára

választható színek:

fehér/kék, piros/fehér, sárga/fekete

kivitel

▪ 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

hálós ülőlap

▪ 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

színszín
bruttó ár 

karfával

összeszerelés felára

bruttó ár 

karfával

302 438 Ft

kárpit

11 201 Ft

11 201 Ft

fekete

hálós ülőlap

330 441 Ft

ENJOY projectENJOY classic

összeszerelés felára

szövet ülőlap

11 201 Ft

308 039 Ftfekete

330 441 Ft

bruttó ár 

karfával

összeszerelés felára

háló

MIRUS

▪ 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

összeszerelés felára 11 201 Ft

összeszerelés felára

▪ 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

váz és háló színek egyeztetés szerint

ERGOHUMAN

▪ 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

ERGOHUMAN gaming

váz/kárpit

bruttó ár 

karfával

201 625 Ft

kárpit

bruttó ár 

karfával

VISION

347 243 Ft

kárpit

▪ 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

11 201 Ft

bruttó ár 

karfával

33 604 Ftszenzor felára

Telefon: (+36) 22 / 500-365

Mobil: (+36) 30 / 598-01-57
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2023.01.30-tól

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

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

ülésmagasság 50 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 44-51 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 99 garancia 3 év teljes magasság 116-124 garancia 3 év

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

3

teljes szélesség 69 kárpitigény - teljes szélesség 66 kárpitigény -

ülésszélesség 56 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 45 ülésmélység 46

▪ 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

211 146 Ft

* színek egyeztetés szerint

kivitel

201 625 Ft

7650 SHINY basic

378 607 Ft

kárpit

fekete valódi bőr

teljes valódi bőr *

▪ szánkótalpas, krómozott acél váz

▪ formaöntött, hideg poliuretán párnázat

▪ két színnel kombinált kárpitozás

▪ szögletes, polírozott alumínium karfa

▪ teherbírás: 110 kg

lapra szerelve

1820 LEI

281 155 Ft

bruttó ár 

karfával

217 307 Ft

294 597 Ft

összeszerelés felára

textilbőr *

kárpit 7650 SHINY multi

kárpit

YS *

▪ 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

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

211 706 Ft

összeszerelés felára

fekete valódi bőr

9 521 Ft

188 184 Ft

kárpit
bruttó ár 

karfával

CHICAGO

fekete valódi bőr

BA, BN

YS *

9 521 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

textilbőr * félig szerelve

259 872 Ft

199 385 Ft

BA, BN

bruttó ár 

karfával

fekete valódi bőr 305 798 Ft

▪ 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

kárpit
bruttó ár 

karfával

* színek egyeztetés szerint* színek egyeztetés szerint

bruttó ár 

karfával

fekete valódi bőr

bruttó ár 

karfával

▪ 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

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

170 261 Ft

7950/S EWE

textilbőr * 271 074 Ft

376 367 Ft

304 678 Ft

1800 LEI

S T U D I O P L U S    V E Z E T Ő I S Z É K E K
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2023.01.30-tól

teljes magasság 132 garancia 3 év teljes magasság 129-136 garancia 3 év

ülésmagasság 50 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 44-51 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 121-129 garancia 3 év teljes magasság 97-105 garancia 3 év

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

3

teljes szélesség 66 kárpitigény - teljes szélesség 66 kárpitigény -

ülésszélesség 56 szállítható projekt ülésszélesség 56 szállítható projekt

ülésmélység 45 ülésmélység 45

teljes magasság 95 garancia 3 év

ülésmagasság 49 térfogat 0,46 m
3

teljes szélesség 58 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 45

kárpit

textilbőr *

fekete valódi bőr

készre szerelve

* színek egyeztetés szerint

210 586 Ft

* színek egyeztetés szerint

418 932 Ft

textilbőr *

lapra szerelve

7900 EWE

▪ kiváló minőségű valódi bőr 

▪ közepes háttámla

▪ krómozott szánkótalpas acélváz

▪ karfa puha támfelülettel

▪ teherbírás: 110 kg

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

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

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

300 198 Ft

kárpit

141 138 Ft

fekete valódi bőr

textilbőr *

329 321 Ft

bruttó ár 

karfával

217 307 Ft

bruttó ár 

karfával

282 275 Ft

kárpit

fekete valódi bőr

▪ 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

* színek egyeztetés szerint

401 010 Ft

7600 SHINY basic kárpit

▪ 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

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

135 537 Ft

textilbőr *

7600 SHINY multi

CHICAGO/S kivitel

bruttó ár 

karfával

302 438 Ft

▪ 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

383 088 Ft 345 003 Ft

7950 EWE

teljes valódi bőr *

bruttó ár 

karfával

bruttó ár 

karfával

* színek egyeztetés szerint

Telefon: (+36) 22 / 500-365

Mobil: (+36) 30 / 598-01-57
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2023.01.30-tól

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

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

3

teljes szélesség 70 kárpitigény 2,50 fm 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 110-119 garancia 2 év teljes magasság 120-126 garancia 1 év

ülésmagasság 43-52 térfogat 0,16 m
3 ülésmagasság 50-56 térfogat 0,19 m

3

teljes szélesség 67 kárpitigény - teljes szélesség 63 kárpitigény -

ülésszélesség 53 szállítható készlet ülésszélesség 51 szállítható készlet

ülésmélység 46 ülésmélység 51

teljes magasság 126-138 garancia 3 év

ülésmagasság 50-62 térfogat 0,46 m
3

teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható készlet

ülésmélység 47 megr.egys. 1

VITELLIUS

kárpit

151 219 Ft

bruttó ár 

karfával

178 102 Ft

kárpit kárpit

207 226 Ft

5500 XXL bruttó ár 

karfával

bruttó ár 

karfával

72 809 Ft

LEGEND

▪ magas háttámla

▪ műanyag karfa

▪ 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

további kárpitszínek egyeztetés szerint

kárpit

138 897 Ft

bruttó ár 

karfával

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén

a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

BN, FO, OP

▪ magas háttámla

▪ műanyag karfa

▪ állítható multiblock hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt d.700, d.50 görgők

▪ teherbírás: 140 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

▪ magas háttámla

▪ jó minőségű szivacspárnázat

   ülés: 70 mm (25 kg/m
3
 sűrűség),

   támla 70 mm (18 kg/m
3
 sűrűség)

▪ magas kopásállóságú kárpit

   (100.000 martindale ciklusra tesztelt)

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.680, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

3500 XXL

fekete szövet

▪ 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

▪ kiváló minőségű fekete valódi bőr

▪ magas háttámla széles fejtámlával

▪ 1D karfa puha támfelülettel

▪ multiblock hintamechanika

▪ polírozott alumínium lábkereszt, 

  d: 700 mm, d.60 görgők

▪ teherbírás: 140 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ mechanika, karfák és támla felszerelve

lapra szerelve

216 747 Ft

SIRIOkárpit

bruttó ár 

karfával

105 293 Ft

félig szerelve

valódi bőr

textilbőr

V E Z E T Ő I S Z É K E K
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2023.01.30-tól

teljes magasság 114-120 garancia 1* év teljes magasság 112-120 garancia 2 év

ülésmagasság 49-55 térfogat 0,23 m
3 ülésmagasság 44-52 térfogat 0,46 m

3

teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 56 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet

ülésmélység 55 ülésmélység 52

teljes magasság 101 garancia 1 év teljes magasság 111-119 garancia 2 év

ülésmagasság 48 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 51-59 térfogat 0,33 m

3

teljes szélesség 59 kárpitigény - teljes szélesség 65 kárpitigény 2,50 fm

ülésszélesség 49 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 47 ülésmélység 53 megr.egys. 1

114 254 Ft

106 413 Ft

AV, MS

78 410 Ft

HAWAII

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

bruttó ár 

karfával

▪ 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

valódi bőr, lapra szerelve

124 672 Ft

157 380 Ftfélig szerelve

STILO

129 376 FtBN (sb), NM, OP

kivitel

fekete valódi bőr

kárpit

fekete textilbőr

lapra szerelve

87 931 Ft

 drapp textilbőr

bruttó ár 

karfával
BUFFALO kárpit

115 934 Ft

textilbőr, készre szerelve

▪ 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

fekete valódi bőr 192 664 Ft

133 297 Ft

bruttó ár 

karfával
SIRIO/S

valódi bőr, készre szerelve

textilbőr, lapra szerelve

kivitel

▪ 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

154 579 Ft

bruttó ár 

karfával

147 858 Ft

▪ 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

133 297 Ft
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2023.01.30-tól

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 101-116 garancia 5 év teljes magasság 113-128 garancia 5 év

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

3

teljes szélesség 66 kárpitigény 1,55 fm teljes szélesség 66 kárpitigény 1,93 fm

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

ülésmélység 49-54 ülésmélység 49-54

319 016 Ft

195 016 Ft

273 538 Ft

habszivacs

bruttó ár  egységár/szék 3 920 Ft

Ezen opció révén Boston modellek külleme tehető 

érdekesebbé úgy, hogy egyetlen helyett 2 azonos 

típusú, de különböző színű kárpittal vonjuk be a 

széket. A második számú kárpittal az ülés két 

oldalsó szegélyét és a háttámla hátsó alsó részét 

kárpitozzuk.

anyag bruttó ár 

199 721 Ft

fekete valódi bőr

kárpit

▪ 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

149 763 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

fekete valódi bőr

kárpitBOSTON standard

163 764 Ft

▪ 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

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

BN (sb), NM, OP

kárpit

AV, MS

BOSTON extra

146 178 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

▪ 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: 3.500 Ft

▪ d.640 műanyag lábkereszt, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

bruttó ár 

karfával

AV, MS

174 854 Ft

EFC párna

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.

BOSTON H extra

rugós szivacs

AV, MS

3 360 Ft

kárpit

bruttó ár 

39 205 Ft

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.

110 558 Ft

184 599 Ft

bruttó ár 

karfával

171 269 Ft

bruttó ár 

karfával

248 447 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

138 673 Ft103 053 Ft

BN (sb), NM, OP

fekete valódi bőr

ajánlott termékcsaládok:

BOSTON, CINQUE, FLUA, FLUTE, XENIA

AV, MS

212 827 Ft

bruttó ár 

BN (sb), NM, OP

BN (sb), NM, OP 114 142 Ft

anyag

BOSTON két színű kárpitozás

árlista szerint

BOSTON smart

BOSTON behúzás
ülőlapon és támlán

TRM
táskarugós matrac

9 857 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

fekete valódi bőr

kárpit

ajánlott termékcsaládok:

BOSTON, CINQUE, FLUA,

FLUTE, XENIA, YPSILON

B O S T O N    S Z É K C S A L Á D
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2023.01.30-tól

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

teljes magasság 101-110 garancia 2 év

ülésmagasság 44-53 térfogat 0,19 m
3

teljes szélesség 64 kárpitigény 1,55 fm

ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 49

kép bruttó ár

ülésmélység

állító

mechanika

10 641 Ft

légpumpás

deréktámasz

(LAS)

23 523 Ft

fejtámla (FT58) 3D 19 042 Ft

fejtámla (FT62) fix 23 523 Ft

habszivacs

magasság: +18-23 cm

támla magasság: 15 cm

támla szélesség: 24 cm

szivacsvastagság: 20 mm

magasság: +14-15 cm

támla magasság: 13 cm

támla szélesség: 44 cm

szivacsvastagság: 30 mm

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

BOSTON/S

bruttó ár 

kárpit

anyag

bruttó ár 

karfával

113 918 Ft

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.

102 829 Ft

216 187 Ft

bruttó ár 

karfával

fekete valódi bőr

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

BOSTON 24

166 901 Ft

110 334 Ft

▪ 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

AV, MS

bruttó ár 

13 442 Ft
ajánlott termékcsaládok:

BOSTON, CINQUE, FLUA,

FLUTE, XENIA, YPSILON

▪ krómozott acélváz

▪ telekárpitos háttámla és ülőlap

▪ fekete műanyag kartámasz

▪ nem rakásolható

▪ teherbírás: 130 kg

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

212 603 Ft

106 413 FtAV, MS

BN (sb), NM, OP

MemoTouch párnázat SIDE
oldaltámaszos üléskomfort 

8 737 Ft

BOSTON 4L 

bruttó ár 

karfával

memóriahab

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.

BOSTON forgószék család választható opciói

tulajdonságok

vastagság: 30 mm

mélység-állítás: 5 fokozatban

fokozatonként 10 mm,

(összesen: 50 mm)

deráltámasz

mélysége a marokmumpa által 

fokozatmentesen állítható

117 503 Ft

▪ krómozott, szánkótalpas acélváz

▪ telekárpitos háttámla és ülőlap

▪ karfa puha támfelülettel

▪ nem rakásolható

▪ teherbírás: 110 kg

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

anyag

kárpit

fekete valódi bőr

BN, FO, OP, TAM

BN (sb), NM, OP

113 918 Ft

kárpit

ajánlott termékcsaládok:

BOSTON, CINQUE, FLUA, FLUTE, YPSILON

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
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2023.01.30-tól

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 projekt ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 46

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

a fenti ár opciók nélkül értendő

teljes magasság 108-116 garancia 3 év teljes magasság 100-111 garancia 2 év

ülésmagasság 46-54 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 45-56 térfogat 0,23 m

3

teljes szélesség 66 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 61 kárpitigény 0,35 fm

ülésszélesség 50 szállítható 2-4 hét ülésszélesség 50 szállítható 3-5 hét

ülésmélység 45 ülésmélység 48 megr.egys. 1/10

a képen különféle opciókkal,

a fenti ár opciók nélkül értendő

teljes magasság 103-111 garancia 5 év teljes magasság 97 garancia 5 év

ülésmagasság 50-58 térfogat  0,19 m
3 ülésmagasság 48 térfogat  0,46 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény 0,90 fm teljes szélesség 62 kárpitigény -

ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható projekt

ülésmélység 44-49 megr.egys. 4 ülésmélység 44 megr.egys. 4

teljes magasság 115-129 garancia 3 év teljes magasság 102-115 garancia 3 év

ülésmagasság 38-52 térfogat 0,15m
3 ülésmagasság 43-56 térfogat 0,19 m

3

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

ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 48 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 47 ülésmélység 44 megr.egys. 1

Q3 SYN szürke

▪ szürke műanyag alkatrészek

▪ hálós háttámla

▪ 2D deréktámasz (magasság, mélység)

▪ kárpitozott ülőlap

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ szürke műanyag lábkereszt d.630

▪ d.50 szürke görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ mechanika felszerelve

BN (sb), NM, OP

19 042 Ft

111 230 Ft

fejtámla felára

kárpit

AV, MS

70 233 Ft

1875/S MOTION

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

kárpit
bruttó ár 

karfa nélkül

71 577 Ft

C107 533 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

74 265 Ft

▪ szögletes profilú, krómozott,

   szánkótalpas acélváz 

▪ karfa puha támfelülettel

▪ ergonomikusan formázott háttámla

▪ formatartó poliuretán szivacspárnázat  

▪ teherbírás: 110 kg

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

152 899 Ft 139 457 Ft

1380 SYN FLUTE

BN (sb), NM, OP

kárpit

94 428 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

DYNA net kárpit

72 585 Ft

▪ fekete vagy színes hálós háttámla

▪ kék, narancs, szürke, zöld színű háló

   felár nélkül kérhető

▪ állítható magasságú deréktámasz

▪ automatikus szinkronmechanika (antishock)

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ karfák felszerelve

BN (sb), NM, OP

AV, MS

fejtámla felára

105 293 Ft

kárpit
bruttó ár 

karfa nélkül

BN (sb), NM, OP

88 603 Ft

▪ állítható magasságú, fekete hálós háttámla

▪ egyéb háló színek egyeztetés szerint, felára: 9.100 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.660, d.65 görgők

▪ vállfa felára: 4.000 Ft

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

154 803 Ft

bruttó ár 

karfával

bruttó ár 

karfa nélkül

1580 GALA

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

148 307 Ft

C

134 865 Ft

106 637 Ft

bruttó ár 

karfa nélkül

bruttó ár 

karfával

▪ 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

▪ 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

113 918 FtBA, BN, FO, LE, ST, SW 

105 741 Ft

103 725 Ft

23 523 Ft

▪ 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

a képen AR40 karfával") (feláras)

BN (sb), NM, OP

AV, MS

23 523 Ft

141 362 Ft

AV, MS

kárpit

C

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

1870 MOTION

▪ hálós, magas háttámla

▪ állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla

▪ állítható magasságú és mélységű deréktámasz

▪ fekete kárpitozott ülőlap

▪1D karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ fekete acél lábkereszt lábkereszt d.700

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

COPE

fekete háló

fejtámla felára

AV, MS

BN (sb), NM, OP

bruttó ár 

karfa nélkül

bruttó ár 

karfa nélkül

AV, MS

BN (sb), NM, OP

kivitel

kivitel

91 627 Ft

AV, MS

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

1850 OMNIA smart

96 108 Ft

Telefon: (+36) 22 / 500-365

Mobil: (+36) 30 / 598-01-57
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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 108-116 garancia 5 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 70 kárpitigény 0,31 fm

ülésszélesség 50 szállítható 2-4 hét ülésszélesség 50 szállítható 3-4 hét

ülésmélység 45 ülésmélység 45 megr.egys. 1

a képen különféle opciókkal,

a fenti ár opciók nélkül értendő

a képen BR1850 white karfával"),

a fenti ár opció nélkül értendő

teljes magasság 98-108 garancia 3 év teljes magasság 83 garancia 1 év

ülésmagasság 43-53 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 45 térfogat 0,46 m

3

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

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

ülésmélység 47 ülésmélység 40 megr.egys. 10db/szín

a képen AR08 C karfával") (feláras)

teljes magasság 120-145 garancia 3 év teljes magasság 106-119 garancia 2 év

ülésmagasság 42-54 térfogat ülésmagasság 43-56 térfogat 0,19 m
3

teljes szélesség 68 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,77 fm

ülésszélesség 49 szállítható ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 45-51 megr.egys. ülésmélység 50

a képen karfával") és fejtámlával,

a fenti ár opció nélkül értendő

a képen d.60 görgővel,

a fenti ár opció nélkül értendő

84 011 Ft

BN (sb), NM, OP

134 193 Ft

161 300 Ft

BN (sb), NM, OP 94 316 Ft

160 404 Ft

BN (sb), NM, OP

▪ szánkótalpas, krómozott acél váz

▪ karfa puha támfelülettel

▪ szögletes, ergonomikus háttámla és ülőlap

▪ formatartó poliuretán szivacspárnázat

▪ teherbírás: 110 kg

131 840 Ft

műanyag

26 883 Ft

kárpit

84 459 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

6 161 Ft

86 251 Ft

AV, MS

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

kárpit

129 152 Ft

123 215 Ft

bruttó ár 

karfa nélkül

116 831 Ft

▪ 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

fejtámla felára

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

▪ fehér műanyag alkatrészek

▪ állítható magasságú, fehér hálós háttámla

▪ egyéb háló színek egyeztetés szerint, felára: 9.100 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

▪ BR1850 white karfa felára: 32.600 Ft

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

bruttó ár 

karfa nélkül

AV, MS

▪ magas, szögletes, U&D háttámla

▪ opció: plusz 10 mm szivacs és hosszanti

   varrás a háttámlán, felára: 6.800 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

AV, MS

bruttó ár 

asztalkával

89 835 Ft

23 523 Ft

AV, MS

86 811 Ft

▪ állítható magasságú háttámla

▪ ergonomikusan formázott, dús és 

   tartós szivacsozású háttámla és ülőlap

▪ 2D 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

kárpit

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

háló 80 986 Ft

88 491 Ft

bruttó ár 

karfa nélkül

AV, MS

bruttó ár 

karfával
1640 SYN ATHEA

BN (sb), NM, OP

C

81 546 Ft

kárpit
bruttó ár 

karfa nélkül

kárpit

86 811 Ft

kivitel

115 934 Ft

87 595 Ft

COLLEGE

tréning szék

fejtámla felára

kivitel

▪ 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

bruttó ár 

karfával

CINQUE SYN standard

vállfa felára

BN (sb), NM, OP

92 636 Ft

ENIX

▪ állítható magasságú, fekete hálós háttámla

▪ egyéb háló színek egyeztetés szerint, felára: 9.100 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.660

▪ d.65 görgők

▪ vállfa felára: 4.000 Ft

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ karfák felszerelve

bruttó ár 

karfa nélkül

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

BN (sb), NM, OP

BN (sb), NM, OP

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

113 918 Ft

C

1850 OMNIA whitekivitel

1580/S GALA

1850 OMNIA standard

C

ECLIPSE net

ECLIPSE H

▪ hálós háttámla, állítható magasságú deréktámasz

▪ állítható magasságú és mélységű fejtámla felára: ár később

▪ ECLIPSE 3D karfa felára: ár később

▪ szinkronmechanika, automatikus súlybeállás

   (antishock)

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.680, d.65 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

AV, MS

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

Telefon: (+36) 22 / 500-365
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teljes magasság 107-117 garancia 3 év teljes magasság 95-104 garancia 3 év

ülésmagasság 42-52 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 44-53 térfogat 0,19 m

3

teljes szélesség 69 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 67 kárpitigény 0,77 fm

ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 52 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 48 megr.egys. 1 ülésmélység 48

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 106-114 garancia 3 év teljes magasság 103-115 garancia 3 év

ülésmagasság 45-53 térfogat 0,16 m
3 ülésmagasság 43-55 térfogat 0,19 m

3

teljes szélesség 70 kárpitigény 0,63 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,40 fm

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható 3-4 hét

ülésmélység 50 ülésmélység 45

a képen karfával"),

a fenti ár opciók nélkül értendő

teljes magasság 104-117 garancia 5 év teljes magasság 104-117 garancia 5 év

ülésmagasság 47-60 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 47-60 térfogat 0,19 m

3

teljes szélesség 70 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 70 kárpitigény 1,10 fm

ülésszélesség 50 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 50 szállítható 3-4 hét

ülésmélység 46-52 ülésmélység 46-52

a képen karfával"),

a fenti ár opciók nélkül értendő

kárpitPURE standardPURE net white

a nagy képen fejtámlával és 

karfával"),

a fenti ár opciók nélkül 

értendő

megr.egys.

bruttó ár 

karfa nélkül

AV, MS

OKLAHOMA classic

kárpit

130 720 Ft

91 179 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

bruttó ár 

karfával

86 363 Ft

93 196 Ft

139 345 Ft

22 403 Ft

90 955 Ft

BN (sb), NM, TAM

136 657 Ft

BN (sb), NM, OP

BA, BN, FO, LE, SW 

kárpit

bruttó ár 

karfával

143 378 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

• hálós háttámla, állítható magasság (U&D)

• választható háló színek: fehér, fekete, szürke

• állítható mélységű deréktámasz (3 fokozatban)

• 45 mm-es, K3250 minőségű, vágott szivacs ülőlap 

párna

• aszinkron mechanika, súlyhoz állítható

• műanyag lábkereszt d.640, d.50 normál görgők

• teherbírás: 110 kg

• opció: 3D kárpitozott fejtámla (+21 cm)

• napi használati idő: 5-7 óra

• karfák felszerelve

▪ 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

BN (sb), NM, OP

fejtámlával

MIRO smart

162 420 Ft

kárpit

fejtámla nélkül

bruttó ár 

karfa nélkül

bruttó ár 

karfával

BN, FO, OP, TAM

▪ 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

151 219 Ft

31 364 Ft

BN (sb), NM, OP 94 092 Ft

fejtámla felára 22 403 Ft

ESTELA XXL

kárpit

bruttó ár 

karfa nélkül

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

▪ 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

AV, MS

▪ kárpitozott háttámla, állítható magasság (U&D)

▪ formaöntött szivacspárnás ülőlap

▪ szinkronmechanika, állítható rugózási keménység 

(és antishock)

▪ állítható ülésmélység

▪ modern műanyag lábkereszt d.700, d.60 normál 

görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ opció: 3D kárpitozott fejtámla (+21 cm)

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ karfák felszerelve

92 972 Ft

▪ fehér műanyag elemek

▪ hálós háttámla, állítható magasság (U&D)

▪ választható háló színek: fehér, fekete, szürke

▪ állítható mélységű deréktámasz (3 fokozat)

▪ formaöntött szivacspárnás ülőlap

▪ szinkronmechanika, állítható rugózási keménység 

(antishock)

▪ állítható ülésmélység

▪ egyedi műanyag lábkereszt d.700, d.60 design 

görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ opció: 4D puha támfelületű karfa

▪ opció: 3D kárpitozott fejtámla (+21 cm)

28 004 Ft

típus
bruttó ár 

karfa nélkül

bruttó ár 

karfával

161 524 Ft

fekete szövet

fejtámla nélkül

92 860 Ft

kárpit

PURE ASYN net smart

154 579 Ft

kárpit

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén

a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

FLUA

MIRO extra

124 336 Ft

karfa felára

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

fejtámla felára

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

fejtámla felára
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teljes magasság 112-120 garancia 2 év teljes magasság 100-108 garancia 3 év

ülésmagasság 41-49 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 43-51 térfogat 0,19 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény 1,60 fm teljes szélesség 65 kárpitigény 0,45 fm

ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható 2-4 hét

ülésmélység 50 ülésmélység 46

a képen d.65 görgőkkel (feláras)

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 készlet

ülésmélység 44-49 ülésmélység 47

teljes magasság 103-115 garancia 3 év teljes magasság 104-117 garancia 5 év

ülésmagasság 43-55 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 47-60 térfogat 0,19 m

3

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

ülésszélesség 50 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 50 szállítható 3-4 hét

ülésmélység 45 ülésmélység 46-52

teljes magasság 104-117 garancia 5 év teljes magasság 98-108 garancia 2 év

ülésmagasság 47-60 térfogat 0,19 m
3 ülésmagasság 43-53 térfogat 0,23 m

3

teljes szélesség 70 kárpitigény 1,10 fm teljes szélesség 61 kárpitigény 0,35 fm

ülésszélesség 50 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 50 szállítható 3-5 hét

ülésmélység 46-52 ülésmélység 48 megr.egys. 1/10

a nagy képen fejtámlával és karfával"),

a fenti ár opciók nélkül értendő

kárpit

22 403 Ft

BN (sb), NM, OP

PURE standard white

bruttó ár 

karfa nélkül

78 522 Ftfejtámla felára

PURE net standard

a nagy képen fejtámlával és 

karfával"),

a fenti ár opciók nélkül 

értendő

96 556 Ft 134 753 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

C

karfa felára

95 660 Ft

BN (sb), NM, OP

133 857 Ft

75 497 Ft

▪ 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

31 364 Ft

bruttó ár 

karfa nélkül

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

96 668 Ft

BN (sb), NM, OP

bruttó ár 

karfával
kárpit

▪ hálós háttámla, állítható magasság (U&D)

▪ választható háló színek: fehér, fekete, szürke

▪ állítható mélységű deréktámasz (3 fokozat)

▪ 45 mm-es, K3250 minőségű,

   vágott szivacs ülőlap párna

▪ automatikus szinkronmechanika (antishock)

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 normál görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ opció: 3D kárpitozott fejtámla (+21 cm)

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ karfák felszerelve

bruttó ár 

karfa nélkül

22 403 Ft

AV, MS

147 858 Ft

MIRO 4L

kárpitHUFO

▪ állítható magasságú háttámla

▪ ergonomikusan formázott, dús és 

   tartós szivacsozású háttámla és ülőlap

▪ mesh szövetkárpit (alapértelmezett)

▪ 2D 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

fekete szövet

▪ hálós háttámla

▪ fekete szövet kárpitozású ülőlap

▪ szürke, porszórt acélváz

▪ műanyag karfa

▪ teherbírás: 110 kg

▪ lapra szerelve szállítjuk

bruttó ár 

karfával
kárpit

MIRO standard

fejtámlával

AV, MS

kárpit

BN (sb), NM, OP

▪ fehér műanyag elemek

▪ kárpitozott háttámla, állítható magasság (U&D)

▪ formaöntött szivacspárnás ülőlap

▪ szinkronmechanika, állítható rugózási keménység 

(antishock)

▪ állítható ülésmélység

▪ egyedi műanyag lábkereszt d.700, d.60 design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ opció: 4D puha támfelületű karfa

▪ opció: 3D kárpitozott fejtámla (+21 cm)

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ karfák felszerelve

bruttó ár 

karfával

típus

98 012 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW BA, BN, FO, LE, ST, SW 

PURE net smart

108 654 Ft

bruttó ár 

karfával

MS

bruttó ár 

karfa nélkül

103 053 Ft

100 813 Ft

YPSILON

117 615 Ft

61 608 Ft

77 850 Ft

131 840 Ft

fejtámla nélkül

kárpitQ3 SYN

AV, MS

99 692 Ft

▪ fekete hálós háttámla, állítható deréktámasz

▪ kék, narancs, szürke, zöld színű háló

   felár nélkül kérhető

▪ állítható magasságú fejtámla felára: 14.000 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

▪ hálós háttámla, állítható magasság (U&D)

▪ választható háló színek: fehér, fekete, szürke

▪ állítható mélységű deréktámasz (3 fokozat)

▪ formaöntött szivacspárnás ülőlap

▪ szinkronmechanika, állítható rugózási keménység

   (és antishock)

▪ állítható ülésmélység

▪ modern műanyag lábkereszt d.700, d.60 normál 

görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ opció: 3D kárpitozott fejtámla (+21 cm)

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ karfák felszerelve

BN

76 842 Ft

C

kárpit

22 403 Ftfejtámla felára

AV, MS

▪ 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

BA, BN, FO, LE, ST, SW 99 020 Ft

93 644 Ft

fejtámla felára

BN (sb), NM, OP

150 547 Ft
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2023.01.30-tól

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

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

1170 ASYN ergo

36 629 Ft

kárpit
bruttó ár 

karfa nélkül

C 61 160 Ft

AU 64 072 Ft

BA, BN, GM, LL, MS 65 864 Ft

TAM

51 414 Ft

kárpit

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

bruttó ár 

karfa nélkül

▪ 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

33 940 Ft

BN (sb), NM, TAM

C

AV, MS

kárpit

40 549 Ft 48 502 Ft

1080 ASYN

1080 ASYN ergo

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

BN (sb), NM, OP

bruttó ár 

bruttó ár 

karfa nélkül

54 551 Ft

bruttó ár 

karfa nélkül

39 989 Ft

▪ dönthető, állítható magasságú háttámla

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ karfa nem szerelhető

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

36 853 FtAV, MS

43 461 Ft

53 207 Ft45 254 Ft

kárpit

56 455 Ft

67 208 Ft

30 580 Ft

50 630 FtC

AV, MS

▪ 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

BN (sb), NM, OP

53 655 Ft

58 135 Ft

C

BN (sb), NM, OP

33 492 Ft

C

BN (sb), NM, TAM

35 284 Ft

AV, MS

C

BA, BN, FO, LE, SW 

bruttó ár 

karfa nélkül

▪ nagyméretű háttámla és ülőlap

▪ megnövelt szivacsvastagság

▪ ergonomikus szivacspárnázat

▪ aszinkron mechanika

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ magas, állítható magasságú háttámla

▪ ergonomikus párnázat felára,

   1080 ASYN ergo: 3.100 Ft

   (OP kárpittal nem rendelhető)

▪ aszinkron mechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

46 598 Ft

kárpit

38 645 Ft

1150 MEK NUVOLA

▪ 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

1040 MEK ergo

kárpit

AV, MS

BA, BN, FO, LE, SW 

BRAVOBORA

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

F O R G Ó S Z É K E K
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2023.01.30-tól

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 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 101-113 garancia 1 év

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

3

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

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

ülésmélység 45 ülésmélység 45

bruttó ár 

karfával
kárpit

70 345 Ft

1640 ASYN ATHEA

AV, MS

bruttó ár 

karfa nélkül

39 093 Ft

bruttó ár 

karfa nélkül

59 815 Ft

kárpit

1140 ASYN

43 237 Ft

bruttó ár 

karfa nélkül

C

BN (sb), NM, OP

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

kárpit

40 325 Ft

1080 MEK

1080 MEK ergo
56 903 Ft

AV, MS

46 374 Ft

BA, BN, FO, LE, SW 

AV, MS

BN (sb), NM, TAM

BN (sb), NM, OP

BA, BN, FO, LE, SW 

43 013 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 44 806 Ft

▪ magas, széles, dönthető, állítható

   magasságú és mélységű háttámla

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

45 030 Ft

▪ 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

AV, MS

71 689 Ft

▪ állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ aszinkron mechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

AV, MS

C

▪ magas, dönthető, állítható

    magasságú és mélységű háttámla

▪ ergonomikus szivacspárnázat felára,

   1080 MEK ergo: 3.100 Ft

   (OP kárpittal nem rendelhető)

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

62 952 Ft

36 181 Ft

40 885 Ft

C

C

65 640 Ft

BN (sb), NM, TAM

70 793 Ft

bruttó ár 

karfa nélkül

72 585 Ft

C

1340 ASYN kárpit

C

kárpitBRAVO LX

BN (sb), NM, OP

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

40 101 Ft

46 150 Ft

BN (sb), NM, OP

68 553 Ft

73 929 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

kárpit

AV, MS

PANTHER

▪ 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

67 880 Ft

61 608 Ft

bruttó ár 

karfa nélkül

42 229 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

Telefon: (+36) 22 / 500-365
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2023.01.30-tól

teljes magasság 98-105 garancia 3 év teljes magasság 102-115 garancia 2 év

ülésmagasság 44-52 térfogat 0,23 m
3 ülésmagasság 48-61 térfogat 0,13 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,90 fm

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

ülésmélység 45 ülésmélység 50

teljes magasság 100-112 garancia 1 év teljes magasság 100-113 garancia 2 év

ülésmagasság 47-59 térfogat 0,13 m
3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m

3

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

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

ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 45

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 ülésmélység 46

74 601 Ft

79 082 Ft

91 179 Ft

BN (sb), NM, OP

78 186 Ft

bruttó ár 

karfával

BA, BN, FO, LE, ST, SW 58 919 Ft

XENIA LX

70 345 Ft

▪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

▪ magas, széles, állítható

   magasságú háttámla

▪ aszinkron mechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

AV, MS

BN (sb), NM, OP

C

85 691 Ft

81 210 Ft

C

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

AV, MS

67 208 Ft

65 864 Ft

60 264 Ft

bruttó ár 

karfával

PANTHER ASYN

XENIA

AV, MS

BN (sb), NM, OP

kárpit

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

C

77 402 Ft

SYNERGOS LX

BA, BN, FO, LE, SW 

bruttó ár 

karfával

64 072 Ft

kárpit

92 860 Ft

71 577 Ft

kárpit

85 355 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

kárpit

C

AV, MS

▪ 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

bruttó ár 

karfával

AV, MS

72 025 Ft

57 127 Ft

kárpit

kárpit

67 544 Ft

C

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

▪ 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

bruttó ár 

karfa nélkül

CINQUE ASYN LX

▪ 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

54 215 Ft

88 379 Ft

84 011 Ft

BN (sb), NM, OP

▪ 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

BN (sb), NM, OP

61 160 FtC

AV, MS

64 520 Ft

bruttó ár 

karfa nélkül

BN (sb), NM, TAM

PANTERGOS LX
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2023.01.30-tól

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 ülésmélység 45

teljes magasság 110-118 garancia 1 év teljes magasság 104-112 garancia 1 év

ülésmagasság 44-52 térfogat 0,16 m
3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,11 m

3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 65 kárpitigény 1,50 fm

ülésszélesség 53 szállítható készlet ülésszélesség 53 szállítható készlet

ülésmélység 50 megr.egys. 1 ülésmélység 49 megr.egys. 1

70 457 Ft

7202 X-TRA CR

X-TRA 7202 bruttó ár 

karfával

bruttó ár 

karfával

▪ 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

99 692 Ft

típus

BN (sb), NM, OP

39 877 Ft

MEGANE

▪ magas, dönthető, állítható 

   magasságú és mélységű háttámla

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

C 30 580 Ft

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

bruttó ár 

karfa nélkül

33 492 Ft

kárpit

35 284 Ft

bruttó ár 

karfával

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

kárpit

C

41 669 Ft

▪ 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

7202 X-TRA

36 629 Ft

típus

36 965 Ft

választható színek: fekete, kék, piros, szürke

78 522 Ft

UFO 7201

UFO 7201 CR

AV, MS

MEGANE LX

▪ 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

107 757 Ft

AV, MS

43 013 FtBN (sb), NM, OP

UFO 7201
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2023.01.30-tól

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 megr.egys. 1

teljes magasság 116-123 garancia 1 év teljes magasság 117-127 garancia 1 év

ülésmagasság 44-51 térfogat 0,15 m
3 ülésmagasság 43-53 térfogat 0,11m

3

teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 63 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 49 szállítható készlet

ülésmélység 54 megr.egys. 1 ülésmélység 49 megr.egys. 1

teljes magasság 102-112 garancia 1 év teljes magasság 112-120 garancia 1 év

ülésmagasság 46-56 térfogat 0,11 m
3 ülésmagasság 39-47 térfogat 0,09 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 62 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 47 szállítható készlet

ülésmélység 49 ülésmélység 45

teljes magasság 99-109 garancia 1 év teljes magasság 101-111 garancia 1 év

ülésmagasság 41-51 térfogat 0,11 m
3 ülésmagasság 43-53 térfogat 0,11 m

3

teljes szélesség 63 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 65 kárpitigény -

ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet

ülésmélység 46 megr.egys. 1 ülésmélység 52

57 127 Ft

MADISON

kárpit

54 887 Ft

CANTOR

AVALON

86 251 Ft

kárpit

fehér váz

CASTLEBERRYkárpit

fekete váz: fekete ülőlap/szürke háló

fehér váz: fekete ülőlap/v.szürke háló,

türkiz ülőlap/v.szürke háló

▪ 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

fekete váz

fehér váz

99 692 Ft

választható színek:

fekete, kék, szürke

▪ 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

kárpit

bruttó ár 

karfával

bruttó ár 

karfával

fekete textilbőr

kivitel

MODUS textil

fekete mesh/net fix szövet

kárpit

választható háttámla háló színek:

fekete, kék, lila, neonzöld, szürke

kárpit

▪ 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

54 887 Ft

fekete textilbőr

BALTIMORE

103 053 Ft

▪ hálós háttámla, állítható deréktámasz

▪ állítható magasságú fejtámla

▪ szürke szövet kárpitozású ülőlap

▪ fix műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

fekete mesh

fekete váz

fekete szövet

bruttó ár 

karfával

53 767 Ft

bruttó ár 

karfával

kárpit

▪ fekete vagy fehér műanyag alkatrészek

▪ különleges formájú hálós háttámla

▪ fix 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

bruttó ár 

karfával

bruttó ár 

karfával

bruttó ár 

karfával

▪ fekete hálós háttámla

▪ állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla

▪ fix deréktámasz

▪ fekete szövet ülőlap

▪ fix műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

59 367 Ft

▪ 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

JOY

75 049 Ft

▪ puha textilbőr

▪ magas háttámla

▪ vibro-masszázs funkció

▪ krómozott karfa, párnázott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ fekete festett acél lábkereszt d.700

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

bruttó ár 

karfával

62 728 Ft

H O M E O F F I C E    F O R G Ó S Z É K E K
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2023.01.30-tól

teljes magasság 119-130 garancia 1 év teljes magasság 116-123 garancia 1 év

ülésmagasság 42-53 térfogat 0,15 m
3 ülésmagasság 44-51 térfogat 0,15 m

3

teljes szélesség 67 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet

ülésmélység 48 megr.egys. 1 ülésmélység 49

teljes magasság 117-124 garancia 1 év teljes magasság 114-124 garancia 1 év

ülésmagasság 43-50 térfogat 0,13 m
3 ülésmagasság 48-58 térfogat 0,17 m

3

teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 53 szállítható készlet ülésszélesség 51 szállítható készlet

ülésmélység 50 megr.egys. 1 ülésmélység 48

teljes magasság 112-122 garancia 1 év teljes magasság 110-120 garancia 1 év

ülésmagasság 49-59 térfogat 0,17 m
3 ülésmagasság 48-58 térfogat 0,11 m

3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 51 szállítható készlet

ülésmélység 51 ülésmélység 48 megr.egys. 1

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

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

3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet

ülésmélység 50 ülésmélység 50

fekete textilbőr

77 290 Ft

52 423 Ft

▪ puha textilbőr

▪ magas háttámla

▪ krómozott karfa, párnázott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt

▪ teherbírás: 140 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

fekete textilbőr

textilbőr

bruttó ár 

karfával
kárpit

▪ 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

90 731 Ft

választható színek:

fekete/bézs, fekete/fekete

készlet erejéig: fekete/barna

KENT

bruttó ár 

karfával

BLACKWELL

▪ hálós háttámla, állítható deréktámasz

▪ állítható magasságú fejtámla

▪ fekete szövet kárpitozású ülőlap

▪ 2D karfa, puha támfelület

▪ szinkronmechanika

▪ műanyag lábkereszt lábkereszt d.700, d.50 görgők

▪ teherbírás: 130 kg

▪ napi használati idő: 8-10 óra

fekete textilbőr 72 809 Ft

▪ puha textilbőr

▪ magas háttámla 

▪ karfa párnázott támfelülettel

▪ vízszintesig dönthető háttámla

▪ kihúzható lábtámasz

▪ fekete festett acél lábkereszt d.700

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

kárpit

▪ puha fekete textilbőr

▪ magas háttámla fejtámasszal

▪ szürke műanyag karfa, kárpitozott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ szürke műanyag lábkereszt d.700, d.50 görgők

▪ gázliftes magasságállítás

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

bruttó ár 

karfával

fekete háló 82 890 Ft

kárpitDIAMOND II

▪ 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

fekete textilbőr

MONTGOMERY XXL

82 890 Ft

fekete textilbőr

bruttó ár 

karfával

drapp textilbőr

kárpit

CONTINENTAL kárpit

▪ 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

bruttó ár 

karfával

81 770 Ft

bruttó ár 

karfával
LGA 71 CR

kárpit

fekete textilbőr

kárpit

kárpit

CANBERRO bruttó ár 

karfával

86 251 Ft

▪ puha textilbőr vagy textil kárpitozás

▪ magas háttámla 

▪ felhajtható műanyag karfa

   párnázott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ fekete festett acél lábkereszt d.700

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

82 890 Ft

MONTGOMERY

bruttó ár 

karfával
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2023.01.30-tól

teljes magasság 101-111 garancia 1 év teljes magasság 126-136 garancia 1 év

ülésmagasság 43-53 térfogat 0,10 m
3 ülésmagasság 43-53 térfogat 0,15 m

3

teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 62 kárpitigény -

ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 50 ülésmélység 49 megr.egys. 1

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

ülésmagasság 42-51 térfogat 0,13 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 megr.egys. 1

teljes magasság 107-115 garancia 1 év teljes magasság 90-103 garancia 2 év

ülésmagasság 44-52 térfogat 0,09 m
3 ülésmagasság 43-56 térfogat 0,09 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,75 fm

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 49 ülésmélység 45 megr.egys. 1

teljes magasság 100-109 garancia 2 év teljes magasság 119-128 garancia 3

ülésmagasság 45-53 térfogat 0,16 m
3 ülésmagasság 40-4-9 térfogat 0.2

teljes szélesség 63,5 kárpitigény - teljes szélesség 65 kárpitigény -

ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 53 szállítható készlet

ülésmélység 50 ülésmélység 52

MULBERRY

a képen a szövet színe tájékoztató jellegű

fekete mesh/net

▪ fekete hálós háttámla, állítható deréktámasz

▪ formatartó, hideg-poliuretán ülésszivacs

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ szögletes műanyag lábkereszt, d.60 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 8 óra

TRUN kárpit
bruttó ár 

karfa nélkül

▪ 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

kárpit

textilbőr

fekete váz

fekete textilbőr

fix szövet 94 092 Ft

▪ 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

bruttó ár 

karfával

mesh

103 053 Ft

választható háttámla háló színek: 

piros/v.szürke

▪ kihúzható láb- ergonomikus derkék- és kárpitozott 

fejtámasz

▪ fekete kárpitozott ülőlap

▪ háttámla szögéhez igazodó karfa puha 

támfelülettel

▪ dönthető, tetszőleges pozícióban rögzíthető támla, 

amellyel a karfák együtt mozognak

▪ műanyag lábkereszt d.680

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

kárpit

bruttó ár 

karfával

kárpit
bruttó ár 

karfával

TOM 80

kárpit

54 887 Ft

55 895 Ft

43 685 Ft

kárpit

62 728 Ft

▪ 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

kárpit
bruttó ár 

karfa nélkül

78 410 Ft

fehér váz 54 887 Ft

szürke szövet

55 895 Ft

bruttó ár 

karfával

62 728 Ft

▪ 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

ülőlap szín: fekete

▪ hálós háttámla, állítható deréktámasz

▪ szürke szövet kárpitozású ülőlap

▪ felhajtható karfa, kárpitozott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

48 054 Ft

TENNESSEE

ZEN

NETSY

választható PU színek:

drapp, fekete, piros, szürke

MS

SANFORD

bruttó ár 

karfával

PRESTON II

▪ 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

v.barna textilbőr

bruttó ár 

karfával
kárpit

szürke szövet

Telefon: (+36) 22 / 500-365

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

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu 19 / 26 oldal

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft.

8000 Székesfehérvár, Budai út 50.

Honlap: www.szekhaz.hu



2023.01.30-tól

teljes magasság 115-123 garancia 2 év teljes magasság 111-121 garancia 1 év

ülésmagasság 46-54 térfogat 0,11 m
3 ülésmagasság 50-60 térfogat 0,14 m

3

teljes szélesség 67 kárpitigény - teljes szélesség 72 kárpitigény -

ülésszélesség 46 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet

ülésmélység 46 megr.egys. 1 ülésmélység 47 megr.egys. 1

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

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

teljes magasság 104-112 garancia 1 év teljes magasság 106-115 garancia 2 év

ülésmagasság 46-54 térfogat 0,12 m
3 ülésmagasság 47-56 térfogat 0,19 m

3

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

ülésszélesség 49 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 49 ülésmélység 47

▪ 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 (TEXAS) / 5-7 óra (TEXAS multi)

▪ 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

POWER II

TEXAS

TEXAS multi
TEXAS

NOVELLO fejtámlás

bruttó ár 

karfával

62 168 Ft

választható színek: fekete/szürke

készlet erejéig: szürke/fekete

bruttó ár 

karfával

75 049 Ft

választható szín: fekete

TEXAS HU

TEXAS HU SYN

bruttó ár 

karfával

▪ középmagas, telekárpitos háttámla

▪ 1D karfa (BR HANS)

▪ állítható hintamechanika

▪ opció: antishock szinkronmechanika

   (SYN változat) felára: 10.500 Ft

▪ krómozott lábkereszt d.640, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg                                              

▪ napi használati idő: 5-7 óra

típus

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

fix szövet 55 447 Ft fix szövet

kivitel

▪ 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

62 616 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

STERLING fejtámlás

fekete valódi bőr

AV, MS

66 088 Ft

választható színek:

fekete/szürke, szürke/fekete

fekete háló / fekete váz

kárpit

BN (sb), NM, OP

választható színek:

fekete/bézs, fekete/fekete,

készlet erejéig: fekete/narancs, fekete/zöld

bruttó ár 

karfával

70 569 Ft

kárpit

bruttó ár 

karfával

kárpit

textilbőr

STERLING

szürke háló / fehér váz

66 088 Ft

kárpit

TEXAS multi

bruttó ár 

karfával

▪ 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
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2023.01.30-tól

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 126-137 garancia 1 év teljes magasság 125-135 garancia 3 év

ülésmagasság 46-57 térfogat  0,20 m
3 ülésmagasság 41-51 térfogat  0,18 m

3

teljes szélesség 65 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 51 szállítható készlet

ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 47-54 megr.egys. 1

teljes magasság 114-124 garancia 1 év teljes magasság 105-115 garancia 1 év

ülésmagasság 48-58 térfogat 0,15 m
3 ülésmagasság 46-56 térfogat 0,14 m

3

teljes szélesség 69 kárpitigény - teljes szélesség 65 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 47 ülésmélység 47 megr.egys. 1

választható színek:

fekete/szürke, narancs/szürke, zöld/szürke

textil

bruttó ár 

karfával

64 968 Ft

▪ puha textilbőr vagy textil kárpitozás

▪ magas háttámla 

▪ felhajtható műanyag karfa, párnázott támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ szürke festett műanyag lábkereszt d.640

▪ d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

textilbőr: fekete/szürke/piros, fekete/szürke/sárga

textil: fekete/szürke, fekete/szürke/piros

textilbőrmesh/textilbőr 64 968 Ft

▪ 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

SPEEDWAY kárpit

▪ 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

kárpit
bruttó ár 

karfával

választható színek: fehér, kék, piros, szürke, zöld

bruttó ár 

karfával

bruttó ár 

karfával

szövet

textilbőr

kárpit

fix szövet 115 262 Ft

ALPHA RACING

választható színek:

fekete/piros, fekete/szürke

GAMEBOOST

▪ sportautó ülés

▪ magas, teljesen hátradönthető háttámla

▪ nyak- és deréktámasztó párna

▪ 2D karfa, puha támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag design lábkereszt

▪ design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

választható szín:

fekete/piros 

kárpit

111 902 Ft

▪ 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

111 902 Ft

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

DAKAR

ALFA ROMEO kárpit

választható szín:

fekete/szürke

textilbőr

OREGON

111 902 Ft

75 049 Ft

bruttó ár 

karfával
kárpit

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  0,10 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 126-136 garancia 1 év teljes magasság 108-115 garancia 1 év

ülésmagasság 47-57 térfogat  0,20 m
3 ülésmagasság 44-51 térfogat  0,15 m

3

teljes szélesség 71 kárpitigény - teljes szélesség 62 kárpitigény -

ülésszélesség 46 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható készlet

ülésmélység 47 ülésmélység 50 megr.egys. 1

teljes magasság 107-117 garancia 3

ülésmagasság 38-48 térfogat 0,12 m
3

teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 48 szállítható készlet

ülésmélység 49

▪ hálós, dönthető, középmagas háttámla

▪ fekete kárpitozott ülőlap

▪ háttámla szögéhez igazodó műanyag karfa puha 

támfelülettel

▪ dönthető, tetszőleges pozícióban rögzíthető támla, 

amellyel a karfák együtt mozognak

▪ műanyag lábkereszt d.640

▪ d.50 design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

bruttó ár 

karfával
MYXX kárpit

fekete mesh/net 54 887 Ft

választható háttámla háló színek: piros/v.szürke

NEWDALE kárpit

mesh/textilbőr

bruttó ár 

karfával

bruttó ár 

karfával

bruttó ár 

karfával

▪ 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 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

mesh/textilbőr

választható színek:

fekete/fehér, fekete/piros

választható színek:

fekete/szürke, fekete/piros

textilbőr

MONTE-CARLO

választható színek:

fekete/fehér, fekete/v.kék

62 616 Ft

kárpit

kárpit

▪ 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

61 608 Ft 54 887 Fttextilbőr

▪ 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

111 902 Ft

AVONDALE II

választható színek:

fekete/fehér, fekete/kék,

fekete/piros, fekete/szürke

BLINKER kárpit

bruttó ár 

karfával
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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 41-51 garancia 1 év teljes magasság 49-62 garancia 1 év

ülésmagasság 41-51 térfogat 0,07 m
3 ülésmagasság 43-56 térfogat 0,07 m

3

teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény -

ülésszélesség 35 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 35 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 35 ülésmélység 26

teljes magasság 50-62 garancia 1 év teljes magasság 88-101 garancia 1* év

ülésmagasság 50-62 térfogat 0,07 m
3 ülésmagasság 45-58 térfogat 0,13 m

3

teljes szélesség 58 kárpitigény 0,50 fm teljes szélesség 62 kárpitigény -

ülésszélesség 38 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 49 szállítható projekt

ülésmélység 38 ülésmélység 44 megr.egys. 1

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

poliuretán 132 177 Ft

1297 ASYN REBECCA anyag 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

bruttó ár

1290 MEK

1290 ZON

49 286 Ft

▪ speciális poliuretán ülőke

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

63 848 Ft

1290 NOR

anyag

anyag

▪ rétegelt falemez ülőke, natúr bükk szín

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

kivitel

1290 ASYN bruttó ár 

karfa nélkül

poliuretán

1030 ZON medica

1030 NOR wood

1030 MEK wood

kárpit

1290 NOR

1290 MEK

BN (sb), NM, OP

bruttó ár 

ST, OP

39 877 Ft

▪ kárpitozott ülőke

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 3-5 óra

anyag

▪ 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

kivitel

1030 MEK wood

bruttó ár 

bruttó ár 

▪ 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

33 380 Ft

▪ 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

BA, BN, FO, LE, ST, SW 

45 478 Ft

bruttó ár 

bruttó ár 

AV, MS

61 608 Ft76 170 Ft

43 685 Ft

▪ 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

63 848 Ft

47 606 Ft

1030 ZON kárpitozott

1030 NOR wood 45 926 Ft

rétegelt fa poliuretán

1030 ZON wood

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

kárpit
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teljes magasság 99-112 garancia 2 év teljes magasság 101-114 garancia 1 év

ülésmagasság 49-62 térfogat 0,115 m3 ülésmagasság 46-59 térfogat 0,23 m3

teljes szélesség 64 kárpitigény 0,9 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,9 fm

ülésszélesség 52 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 52 szállítható 3-4 hét

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

teljes magasság 95-108 garancia 1 év teljes magasság 97-110 garancia 1 év

ülésmagasság 50-63 térfogat 0,23 m
3 ülésmagasság 52-65 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 megr.egys. 4 ülésmélység 45 megr.egys. 4

teljes magasság 87-100 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 63 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény -

ülésszélesség 47 szállítható projekt ülésszélesség 46 szállítható projekt

ülésmélység 43 megr.egys. 1 ülésmélység 42 megr.egys. 1

teljes magasság 99-112 garancia 1 év teljes magasság 49-62 garancia 1 év

ülésmagasság 45-58 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 43-56 térfogat 0,07 m

3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható 3-5 hét ülésszélesség 35 szállítható projekt

ülésmélység 46 ülésmélység 26 megr.egys. 1/300

74 153 FtC.13 antisztatikus 174 742 Ft

122 319 Ft

1291 NOR antisztatikus

poliuretán

bruttó ár 

antisztatikus

1041 MEK ergo

antisztatikus

kárpit bruttó ár 1043 ASYN ergo

antisztatikus

kárpit bruttó ár 

C antisztatikus 94 092 Ft C antisztatikus

▪ 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

103 053 Ft

választható antisztatikus kárpit színek:

C.02 piros, C.06 kék,

C.11 fekete, C.13 szürke

választható antisztatikus kárpit színek:

C.02 piros, C.06 kék,

C.11 fekete, C.13 szürke

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék

▪ nem vezető háttámla burkolattal

▪ ergonomikus, dönthető, állítható

  magasságú és mélységű háttámla

▪ karfa nem szerelhető

▪ ergonomikus ülőlap

▪ antisztatikus szövetkárpitozás

▪ krómozott gázlift

▪ krómozott lábkereszt antisztatikus görgőkkel

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ opció: erősített CP, felára: 3.100 Ft

▪ a terméket kettesével dobozoljuk

▪ a terméket félig szerelve szállítjuk

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék

▪ nem vezető háttámla burkolattal

▪ állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ karfa nem szerelhető

▪ aszinkron mechanika: 

  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge

  egymástól függetlenül állítható

▪ ergonomikus ülőlap

▪ antisztatikus szövetkárpitozás

▪ krómozott lábkereszt antisztatikus görgőkkel

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ a terméket kettesével dobozoljuk

▪ a terméket félig szerelve szállítjuk

bruttó ár 

bruttó ár 1380 SYN antisztatikus kárpit
bruttó ár 

karfa nélkül

▪ 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

poliuretán

• antisztatikus tulajdonságú forgószék

• ergonomikus háttámla és ülőlap

• dönthető, állítható magasságú háttámla

• vezető háttámla burkolat

• antisztatikus szövetkárpitozás

• krómozott gázlift

• karfa szerelhető, de nem antisztatikus

• opció: erősített CP, felára 3.100 Ft

• krómozott lábkereszt antisztatikus görgőkkel

• teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra

• a terméket kettesével dobozoljuk

• a terméket félig szerelve szállítjuk

bruttó ár típus

anyag1291 ASYN antisztatikus

1291 ZON antisztatikus anyag

árajánlat szerint

választható antisztatikus kárpit színek:

 C.06 kék,

C.11 fekete, C.13 szürke

választható antisztatikus kárpit színek:

 C.06 kék,

C.11 fekete, C.13 szürke

anyag

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

134 081 Ft

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

árajánlat szerint

típus 1049 MEK ergo antisztatikus

antisztatikus

1048 ASYN ergo antisztatikus

• antisztatikus tulajdonságú forgószék

• ergonomikus háttámla és ülőlap

• dönthető, állítható magasságú háttámla

• vezető háttámla burkolat

• antisztatikus szövetkárpitozás

• krómozott gázlift

• karfa szerelhető, de nem antisztatikus

• aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla dőlésszöge egymástól 

függetlenül állítható

• krómozott lábkereszt antisztatikus görgőkkel

• teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: 5-7 óra
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2023.01.30-tól

teljes magasság 70-83 garancia 1 év teljes magasság 87 garancia 1 év

lábak mélysége 39 térfogat 0,07 m
3 ülésmagasság 66-90 térfogat  0,20 m

3

összecsukva 9 kárpitigény - teljes szélesség 52 kárpitigény -

kinyitva 39 szállítható projekt ülésszélesség 32 szállítható készlet

lábak szélessége 35 megr.egys. 1 ülésmélység 22

teljes magasság 63-82 garancia 2 év térdmagasság 33-40 garancia 1 év

ülésmagasság 63-82 térfogat 0,07 m
3 ülésmagasság 49-69 térfogat 0,04 m

3

teljes szélesség 46 kárpitigény 0,50 fm teljes szélesség 48 kárpitigény -

ülésszélesség 38 szállítható projekt ülésszélesség 41 szállítható készlet

ülésmélység 38 megr.egys. 1 ülésmélység 30

teljes magasság 90-102 garancia 3 év

ülésmagasság 47-60 térfogat -

teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 46 szállítható projekt

ülésmélység 42 megr.egys. 20

választható színek: fekete, szürke, piros, kék

▪ speciális poliuretán vagy műanyag ülőlap és 

háttámla

▪ karfa felár: később

▪ fix ülől és hátlap

▪ foggantyúval ellátott fix háttámlakeret, 

választható színek: fekete, v.szürke

▪ gázliftes magasságállítás 

▪ műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők

▪ teherbírás: 160 kg

▪ napi használati idő: 24 óra

bruttó ár 

1260 ALLOY plast 62 728 Ft

103 053 Ft

1260 ALLOY PU

ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ CN bruttó ár 

fix szövet 43 573 Ft

poliuretán

TÉRDEPLŐSZÉK

82 890 Ft

1260 ALLOY PU

• fekete festett acél váz

• szövet kárpitozás

• orsós magasságállítás

• d.50 görgők, 2 normál és 2 fékezhető

• teherbírás: 90 kg

▪ napi használati idő: <3 óra

bruttó ár 

karfa nélkül
anyag

kárpit

▪ speciális poliuretán áláskönnyítő ülőke

▪ állítható magasság

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: <3 óra

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

anyag

ZEPPELIN ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ kárpit bruttó ár 

MS 61 608 Ft

▪ 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

ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ,

összecsukható

anyag bruttó ár 

poliuretán 75 273 Ft

▪ speciális poliuretán támla nélküli ülőke

▪ gázliftes magasságállítás

▪ összecsukható lábak

▪ teherbírás: 110 kg

▪ napi használati idő: <3 óra

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk
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2023.01.30-tól

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

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

3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 49

ülésmélység 47 ülésmélység 46-52

teljes magasság 119-129 garancia 2 év teljes magasság 120-131 garancia 5 év

ülésmagasság 46-56 térfogat 0,46 m
3 ülésmagasság 47-58 térfogat 0,65 m

3

teljes szélesség 73 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 57 szállítható projekt ülésszélesség 52 szállítható projekt

ülésmélység 46 ülésmélység 48-53

BN

248 783 Ft

* színek egyeztetés szerint

▪ állítható magasságú, magas háttámla

▪ fejtámasz

▪ strapabíró szövet vagy bőr kárpit

▪ szélességben állítható karfák

▪ karfába integrált funkciógombok

▪ ergonomikus ülőlap, comfort párnázat

▪ állítható ülésmélység

▪ szinkronmechanika (antishock)

▪ teherbírás: 150 kg

▪ napi használati idő: 24 óra

▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

240 830 Ft

bruttó ár 

karfával
kárpit

308 039 Ft

1824 LEI kárpit
bruttó ár 

karfával

237 582 Ft

▪ 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

▪ 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

választható szövetszínek:

bordó, fekete, szürke

további színek egyeztetés szerint

árajánlat szerint

kárpit
bruttó ár 

karfával

bruttó ár 

karfával

BN

* barna, drapp, fehér, fekete, törtfehér

árajánlat szerint

CONCORDE

választható színek:

fekete, fekete-szürke

MARKUS

264 353 Ft

kárpit

fekete valódi bőr

fix szövet

fix szövet

YS *

264 353 Ft

▪ 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

YS *

teljes valódi bőr *

AIAX 24

száll.: készlet szerint
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