
Érvényes: 2018. április 1-től
3/1. oldal

100-113 44-57 teljes magasság: 104-118 49-63
63 51 teljes szélesség: 69 51
48 2-3 hét ülésmélység: 48 2-3 hét

110 kg 3 ÉV teherbírás: 150 kg 3 ÉV

teljes magasság: 107-117 42-52
teljes szélesség: 69 51
ülésmélység: 48 2-3 hét
teherbírás: 150 kg 3 ÉV

120-126 50-56 117-126 55-64
63 ülésszélesség: 51 70 51
51 44 2-4 hét

130 kg 1 ÉV 140 kg 2 ÉV

teljes magasság: 101-112 ülésmagasság: 44-53 116-125 42-51
64 ülésszélesség: 49 71 49
49 3-4 hét 45-50

140 kg garancia: 2 ÉV 130 kg 3 ÉV

parkettagörgő (felár) 2 756 Ft + 3 500 Ft

parkettagörgő (felár) 2 756 Ft + 3 500 Ft

teljes magasság: ülésmagasság:
teljes szélesség: ülésszélesség:
ülésmélység: szállítható:

Bővebb információért kérjük forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!

A feltüntetett garancia idő rendeltetésszerű, napi maximum 8 órás használat esetén érvényes, kivéve a kifejezetten
24 órás használatra tervezett székeknél, amelyeknek a feltüntetett jótállási idő folyamatos használat mellett is érvényes!

Az árak nem tartalmazzák a helyszínre szállítás és összeszerelés díját, amely függ a mennyiségtől és a távolságtól.
Nagyobb mennyiség vagy egyedi megállapodás esetén DÍJMENTES SZÁLLÍTÁS is lehetséges!

3500 XXL kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

BN, OP, TAM 73 780 Ft 93 700 Ft

teherbírás: garancia:

▪ magas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ 5 ponton rögzíthető, állítható rugózási keménységű multiblock
  mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott fém lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

SIRIO kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

drapp PU-textilbőr 57 402 Ft 72 900 Ft

teljes magasság:

ülésmélység: szállítható: egyeztetni kell!

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ polírozott alumínium karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető multiblock
  mechanika
▪ gázliftes magasságállítás, krómozott gázlift
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

teherbírás: garancia:

ülésmagasság:
teljes szélesség:

ülésmagasság:
ülésszélesség:
szállítható:
garancia:

▪ magas, kerek formájú, könnyedén állítható magasságú és távolságú,
  dönthető háttámla
▪ ergonómiailag formázott, kerek formájú ülőlap
▪ erősített mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ fekete műanyag lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

▪ magas, kerek formájú, könnyedén állítható magasságú háttámla
▪ ergonómiailag formázott, kerek formájú ülőlap
▪ egyéni testsúlyhoz állítható rugózási keménységű
  aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható és több ponton rögzíthető
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott fém lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

ESTELA ASYN XXL kárpit
nettó listaár
karfa nélkül

bruttó listaár
karfa nélkül AMERICA MEK XXL, AMERICA ASYN XXL, ESTELA ASYN XXL 

SZÉKEKHEZ VÁLASZTHATÓ KARFÁKBN, OP, TAM 66 457 Ft 84 400 Ft

▪ magas, könnyedén állítható magasságú, ergonómikus háttámla
▪ ergonómiailag formázott ülőlap
▪ megnövelt szivacsvastagság és minőség
▪ egyéni testsúlyhoz állítható rugózási keménységű
  aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható és több ponton rögzíthető
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott fém lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

szerelhető karfák:
AR08, AR08 C, BR29 ARCO 

teljes magasság: ülésmagasság: ülésmagasság:
teljes szélesség: ülésszélesség: ülésszélesség:

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén
a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

szerelhető karfák:
AR08, AR08 C, BR29 ARCO 

49 213 Ft 62 500 Ft BN, OP, TAM 66 457 Ft 84 400 Ft
egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén
a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén
a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

X X L   K O L L E K C I Ó   -   M I N I M U M   1 3 0   K G   T E H E R B Í R Á S Ú   S Z É K E K

AMERICA MEK XXL kárpit
nettó listaár
karfa nélkül

bruttó listaár
karfa nélkül

AMERICA ASYN XXL kárpit
nettó listaár
karfa nélkül

bruttó listaár
karfa nélkül

BN, OP, TAM

ülésmélység: szállítható: szállítható:
teherbírás: garancia: garancia:

szerelhető karfák:
AR08, AR08 C, BR29 ARCO 

ülésszélesség:
ülésmélység: szállítható: egyeztetni kell!
teherbírás: garancia:

BOSTON 24 ülőlap típus
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fekete szövet 78 346 Ft 99 500 Ft
fekete valódi bőr 93 386 Ft 118 600 Ft

teljes magasság: ülésmagasság:
teljes szélesség:

BN, OP, TAM 77 402 Ft 98 300 Ft
3D fejtámla (felár) 9 606 Ft + 12 200 Ft

KIFEJEZETTEN 24 ÓRÁS HASZNÁLATRA TERVEZVE 

▪ fekete hálós háttámla
▪ állítható deréktámasz
▪ magasságban állítható, hálós fejtámla
▪ jó minőségű fekete szövet vagy fekete valódi bőr ülőlap
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható magasságú és szélességű, előre-hátra mozgatható, puha
  támfelületű 3D karfa
▪ gázliftes magasságállítás, krómozott gázlift
▪ alumínium lábcsillag
▪ d.60 méretű szőnyegre ajánlott görgő

L/MARCELL ALU

teljes szélesség:
ülésmélység: szállítható:
teherbírás:

▪ szögletes, telekárpitos háttámla
▪ formázott, kényelmes ülőlap
▪ fix magasságú háttámla
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ állítható magasságú, puha támfelületű, krómozott szárú karfa
▪ gázliftes magasságállítás, krómozott gázlift
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.50 méretű padlókímélő parkettagörgő
▪ felár ellenében rendelhető hozzá 3 dimenzióban állítható,
  kárpitozott fejtámla, amely lehet szövet vagy műbőr is

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

Telefon: (0622) 500-365, 500-366
Mobil: (0630) 598-0157

Szék-Ház Irodabútor Kft.
Székesfehérvár, Budai út 50.

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
Honlap: www.szekhaz.hu
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117-126 55-64 110-120 46-56
70 51 68 ülésszélesség: 50
44 2-4 hét 47

140 kg 2 ÉV 130 kg garancia: 5 ÉV

a képen a feláras 
parkettagörgővel szerelve

teljes magasság: 103-114 ülésmagasság: 43-54 teljes magasság: 95-111 ülésmagasság: 43-54
teljes szélesség: 64 ülésszélesség: 49 teljes szélesség: 64 ülésszélesség: 49
ülésmélység: 47-52 ülésmélység: 47-52
teherbírás: 130 kg 5 ÉV teherbírás: 130 kg 5 ÉV

teljes magasság: 99-110 ülésmagasság: 43-54 teljes magasság: 112-123 ülésmagasság: 43-54
teljes szélesség: 64 ülésszélesség: 49 teljes szélesség: 64 ülésszélesség: 49
ülésmélység: 47-52 ülésmélység: 47-52
teherbírás: 130 kg 5 ÉV teherbírás: 130 kg 5 ÉV

teljes magasság: 124-134 ülésmagasság: 46-56
68 ülésszélesség: 50

124-134 46-56 47
68 ülésszélesség: 50 130 kg garancia: 2 ÉV
47

130 kg garancia: 5 ÉV

A feltüntetett garancia idő rendeltetésszerű, napi maximum 8 órás használat esetén érvényes, kivéve a 24 órás székek!

▪ extra magas háttámla fejtámasszal 
▪ formaöntött, nem tömörödő szivacsozás
▪ az ülőlap és háttámla oldalán fekete színű kárpit
▪ állítható magasságú, puha támfelületű műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.50 méretű padlókímélő parkettagörgő

fix szövet 127 008 Ft 161 300 Ft

KIFEJEZETTEN 24 ÓRÁS HASZNÁLATRA TERVEZVE 

teljes szélesség:
ülésmélység: szállítható: egyeztetni kell!
teherbírás:

1824 LEI kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

▪ magas, ívelt háttámla
▪ formaöntött PU szivacsozás, amely nem tömörödik
▪ magasságban állítható deréktámasz
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható magasságú, előre-hátra tolható, elforgatható,
  puha támfelületű karfa
▪ szögletes műanyag lábkereszt
▪ d.65 nagy méretű padlókímélő parkettagörgő

▪ magas, ívelt háttámla fejtámasszal
▪ formaöntött PU szivacsozás, amely nem tömörödik
▪ magasságban állítható deréktámasz
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható magasságú, előre-hátra tolható, elforgatható,
  puha támfelületű karfa
▪ szögletes műanyag lábkereszt
▪ d.65 nagy méretű padlókímélő parkettagörgő

teherbírás:

▪ extra magas háttámla fejtámasszal
▪ különleges kialakítású, medence támasszal ellátott ülőlap 
▪ formaöntött PU szivacsozás, amely nem tömörödik
▪ állítható magasságú, puha támfelületű műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika 
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.50 méretű padlókímélő parkettagörgő

BA, BN * 104 724 Ft 133 000 Ft
választható színek:

bordó, fekete, sötétkék, sötétzöld, szürke, világoskék, világoszöld*A következő szövetekkel rendelhető: BA: 3, 52, 300, 600, 840;
BN: 4004, 4007, 6003, 6016, 7048, 8010, 8033;

YS: bordó, fekete, sötétkék, sötétzöld, szürke, világoskék, világoszöld

105 591 Ft 134 100 Ft

* választható szövet színek:
BA3, BA52, BA300, BA600, BA840;

BN4004, BN4007, BN6003, BN6016, BN7048, BN8010, BN8033
** választható textilbőr színek: egyeztetés szerint

* választható szövet színek:
BA3, BA52, BA300, BA600, BA840;

BN4004, BN4007, BN6003, BN6016, BN7048, BN8010, BN8033
** választható textilbőr színek: egyeztetés szerint

szállítható: egyeztetni kell! szállítható: egyeztetni kell!
garancia: garancia:

fehér kivitel (háttámla, 
karfa, lábkereszt) felára 9 134 Ft + 11 600 Ft fehér kivitel (háttámla, 

karfa, lábkereszt) felára 17 323 Ft + 22 000 Ft

1890 INFINITY kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával
1890 INFINITY

FEJTÁMLÁS

+ 26 600 Ft
* választható ülőlap szövet színek:

BA3, BA52, BA300, BA600, BA840;
BN4004, BN4007, BN6003, BN6016, BN7048, BN8010, BN8033

** választható ülőlap textilbőr színek: egyeztetés szerint

* választható ülőlap szövet színek:
BA3, BA52, BA300, BA600, BA840;

BN4004, BN4007, BN6003, BN6016, BN7048, BN8010, BN8033
** választható ülőlap textilbőr színek: egyeztetés szerint

szállítható: egyeztetni kell! szállítható: egyeztetni kell!
garancia:

textilbőr (MK, SK) ** 99 134 Ft 125 900 Ft textilbőr (MK, SK) ** 118 346 Ft 150 300 Ft

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

BA, BN * 98 346 Ft 124 900 Ft BA, BN *

114 300 Ft
fehér kivitel (háttámla, 
karfa, lábkereszt) felára 20 945 Ft + 26 600 Ft fehér kivitel (háttámla, 

karfa, lábkereszt) felára 20 945 Ft

garancia:

▪ magas, könnyedén állítható magasságú, ívelt, lyukacsos
  műanyag háttámla
▪ ülőlapon formaöntött PU szivacsozás, amely nem tömörödik
▪ magasságban állítható deréktámasz
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható magasságú, előre-hátra tolható, elforgatható,
  puha támfelületű karfa
▪ szögletes műanyag lábkereszt
▪ d.65 nagy méretű padlókímélő parkettagörgő

▪ magas, ívelt, feszített hálós háttámla
▪ ülőlapon formaöntött PU szivacsozás, amely nem tömörödik
▪ magasságban állítható deréktámasz
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható magasságú, előre-hátra tolható, elforgatható,
  puha támfelületű karfa
▪ szögletes műanyag lábkereszt
▪ d.65 nagy méretű padlókímélő parkettagörgő

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

BA, BN * 89 213 Ft

teljes szélesség:
ülésmélység: szállítható: egyeztetni kell!

teljes magasság: ülésmagasság:

89 213 Ft 113 300 Ft
textilbőr (MK, SK) ** 90 000 Ft

113 300 Ft BA, BN *

126 535 Ft 160 700 Ft
*A következő szövetekkel rendelhető: BA: 3, 52, 300, 600, 840;

BN: 4004, 4007, 6003, 6016, 7048, 8010, 8033;
YS: bordó, fekete, sötétkék, sötétzöld, szürke, világoskék, világoszöld

teljes magasság: ülésmagasság:

1800 LEI kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

YS* 135 591 Ft 172 200 Ft

szállítható: egyeztetni kell!
teherbírás:

▪ magas háttámla
▪ különleges kialakítású, medence támasszal ellátott ülőlap 
▪ formaöntött PU szivacsozás, amely nem tömörödik
▪ állítható magasságú, puha támfelületű műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika 
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.50 méretű padlókímélő parkettagörgő

textilbőr (MK, SK) ** 90 000 Ft 114 300 Ft

5500 XXL

1890 INFINITY
PLAST

1890 INFINITY
NET

kárpitkárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

1820 LEI kárpit

YS*

ülésmélység: szállítható:
teherbírás: garancia:

▪ magas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ 5 ponton rögzíthető, állítható rugózási keménységű multiblock
  mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott fém lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

teljes magasság: ülésmagasság:
teljes szélesség: ülésszélesség:

színes valódi bőr 84 646 Ft 107 500 Ft
választható színes bőrök: bordó, csontszín, drapp, fehér,

kék, piros, sötétbarna, világosbarna

teljes szélesség:
ülésmélység:

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fekete valódi bőr 81 024 Ft 102 900 Ft

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

BA, BN * 96 535 Ft 122 600 Ft

Telefon: (0622) 500-365, 500-366
Mobil: (0630) 598-0157

Szék-Ház Irodabútor Kft.
Székesfehérvár, Budai út 50.

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
Honlap: www.szekhaz.hu
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126-138 50-62
70 52 teljes magasság: 120-130 53-63
47 66 ülésszélesség: 53

140 kg 3 ÉV ülésmélység: 49
150 kg 3 ÉV

128-138 57-67
74 60 teljes magasság: 119-130 ülésmagasság: 49-60
46 teljes szélesség: 66 ülésszélesség: 56

130 kg 2 ÉV ülésmélység: 52
150 kg 3 ÉV

teljes magasság: 154-162 46-54
70 ülésszélesség: 51 120-131 47-58

ülésmélység: 50-55 70 52
160 kg 5 ÉV 48

159 kg 5 ÉV

teljes magasság: 84 cm 51 cm 81 cm 47 cm
teljes szélesség: 56 cm 47 cm teljes szélesség: 62 cm 49 cm
ülésmélység: 42 cm 3-4 hét ülésmélység: 44 cm 3-4 hét

130 kg 2 ÉV teherbírás: 130 kg 2 ÉV

parkettagörgő (felár) 2 756 Ft + 3 500 Ft

parkettagörgő (felár) 2 756 Ft + 3 500 Ft

parkettavédős lábdugó 315 Ft + 400 Ft315 Ft + 400 Ft
ülésmagasság:

garancia:

▪ fekete porszórt, megerősített acélváz
▪ hátlap és ülőlap szivacs vastagsága: 40 mm
▪ rétegelt falemez ülőlap és háttámla panel
▪ műanyag ülőlap burkolat
▪ nem rakásolható

2051 TN ISOTTA

▪ fekete porszórt, megerősített karfás acélváz
▪ nagy méretű háttámla és ülőlap
▪ hátlap és ülőlap szivacs vastagsága: 40 mm
▪ nem rakásolható

ülésmagasság:
ülésszélesség:
szállítható:

RAL színre festett váz 866 Ft + 1 100 Ft

teljes magasság:

teherbírás: garancia:

kárpit nettó listaár bruttó listaár

BN, OP 23 071 Ft 29 300 Ft
TAM 23 780 Ft 30 200 Ft

ülésszélesség:
szállítható:

RAL színre festett váz

parkettavédős lábdugó

+ 1 100 Ft

1121 TN H XXL kárpit nettó listaár bruttó listaár

BN, OP 16 929 Ft 21 500 Ft
TAM 17 717 Ft 22 500 Ft

866 Ft

A forgószékek alapesetben (kivéve, ha ez másként van jelölve) szőnyegpadlóhoz, vagyis puha felületre való görgőkkel vannak ellátva.
Lehetőség van kemény felületekre (laminált parketta, hajópadló, járólap, ipari pvc, stb.) kifejlesztett ún. parkettagörgő használatára is,

amely tartósabb, nem karcolja az érzékeny felületet, halkabban gurul és nem hagy nyomot.
Ha nincs külön kiírva, akkor a parkettagörgő felára 1db székre bruttó 1.300 Ft. Ez akkor érvényes, ha a szék rendelésével egyidőben jelzi,

hogy parkettagörgővel kívánja a széke(ke)t megvásárolni, ilyenkor a szőnyegpadló görgő helyett parkettagörgővel adjuk át az(oka)t.

teherbírás: garancia:

9500 XXL

▪ magas háttámla
▪ fa karfa
▪ 5 ponton rögzíthető, állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ fa burkolatú acél lábcsillag
▪ választható pácszínek: bükk, cseresznye,  dió, mahagóni, wenge
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

választható szövetszínek: bordó, fekete, szürke
teljes magasság:
teljes szélesség:

ülésmagasság:
ülésszélesség:

parkettagörgő (felár) 2 756 Ft + 3 500 Ft

▪ magas háttámla állítható fejtámasszal
▪ formaöntött, nem tömörödő szivacsozás
▪ felhajtható karfa kárpitozott támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető, állítható rugózási keménységű
   multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott fém lábcsillag
▪ d.50 méretű padlókímélő parkettagörgő

MARKUS XXL kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fekete valódi bőr 154 724 Ft 196 500 Ft
színes valódi bőr * 160 236 Ft 203 500 Ft

teljes valódi bőr 188 425 Ft 239 300 Ft

teljes magasság:

ülésmélység:
teherbírás:

ülésmagasság:

garancia:
szállítható: egyeztetni kell!

▪ fekete valódi bőr
▪ széles fejtámla
▪ állítható magasságú, puha támfelületű műanyag karfa
▪ 5 ponton rögzíthető, állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.60 méretű szőnyegre ajánlott görgő

A bruttó árak tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t!

A feltüntetett garancia idő rendeltetésszerű, napi maximum 8 órás használat esetén érvényes, kivéve a kifejezetten
24 órás használatra tervezett székeknél, amelyeknek a feltüntetett jótállási idő folyamatos használat mellett is érvényes!

Az árak nem tartalmazzák a helyszínre szállítás és összeszerelés díját, amely függ a mennyiségtől és a távolságtól.
Nagyobb mennyiség vagy egyedi megállapodás esetén DÍJMENTES SZÁLLÍTÁS is lehetséges!

teherbírás: garancia:

KIFEJEZETTEN 24 ÓRÁS HASZNÁLATRA TERVEZVE 

fekete valódi bőr 547 638 Ft 695 500 Ft

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fix szövet 480 236 Ft 609 900 Ft

CONCORDE 2424 
XXL

ülésmélység: szállítható: egyeztetni kell!

▪ kiváló minőségű, tartós bőr- vagy szövetkárpitozás
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ ergonómikus kialakítású ülő- és hátlap
▪ magasságban és oldalirányban állítható műanyag karfa
▪ karfába integrált funkciógombok
▪ több ponton rögzíthető, állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ erősített fekete műanyag lábcsillag, szőnyegre ajánlott görgő
▪ előreutalás esetén Mo-on díjmentes házhoz szállítás és összeszerelés

szállítható: egyeztetni kell!
teherbírás: garancia:

választható színek: fekete-kék, fekete-szürke

ülésmagasság:
teljes szélesség:

L/CONTROL 24 kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fix szövet 159 843 Ft 203 000 Ft
parkettagörgő (felár) 2 756 Ft + 3 500 Ft

teherbírás: garancia:

KIFEJEZETTEN 24 ÓRÁS HASZNÁLATRA TERVEZVE 

ülésmagasság:
teljes szélesség: ülésszélesség:
ülésmélység: szállítható: egyeztetni kell!

fix szövet 148 346 Ft 188 400 Ft

teljes magasság:  * színek egyeztetés szerint

szállítható: egyeztetni kell!

választható színek:
bordó, fekete, sötétkék, sötétzöld, szürke, világoskék, világoszöld

▪ dupla acél erősítés az ülésben és a háttámlában
▪ magas háttámla állítható fejtámlával
▪ formaöntött, nem tömörödő szivacsozás
▪ állítható magasságú, puha támfelületű műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

KIFEJEZETTEN 24 ÓRÁS HASZNÁLATRA TERVEZVE 

▪ magas háttámla
▪ fa karfa
▪ 5 ponton rögzíthető, állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ fa burkolatú acél lábcsillag
▪ választható pácszínek: bükk, cseresznye,  dió, mahagóni, wenge
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

teherbírás: garancia:

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

ülésmagasság:
teljes szélesség:

szállítható: egyeztetni kell!

színes valódi bőr *

VITELLIUS kárpit

 * színek egyeztetés szerint

fekete valódi bőr 146 535 Ft 186 100 Ft
152 047 Ft 193 100 Ft

teljes valódi bőr 180 236 Ft 228 900 Ft

9300 XXL kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fekete valódi bőr

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

129 291 Ft 164 200 Ft

teljes szélesség: ülésszélesség:

Telefon: (0622) 500-365, 500-366
Mobil: (0630) 598-0157

Szék-Ház Irodabútor Kft.
Székesfehérvár, Budai út 50.

E-mail: irodabutor@szekhaz.hu
Honlap: www.szekhaz.hu


