
Érvényes: 2017. február 15-től
6/1. oldal

110-120 48-58
64 51 100-110 46-56
48 62 ülésszélesség: 48

110 kg 1 ÉV 46
110 kg 1 ÉV

108-118 52-62 106-116 ülésmagasság: 48-58
67 51 65 ülésszélesség: 51
48 48

110 kg 1 ÉV 110 kg 1 ÉV

109-119 49-59 101-110 42-51
68 ülésszélesség: 50 56 ülésszélesség: 48
49 43

110 kg 1 ÉV 110 kg 1 ÉV

107-117 47-57 103-111 42-50
65 ülésszélesség: 50 63 48
48 43

110 kg 1 ÉV 110 kg 1 ÉV

teljes magasság: 106-116 ülésmagasság: 48-58 111-121 50-60
teljes szélesség: 65 ülésszélesség: 51 74 54
ülésmélység: 48 49

110 kg 1 ÉV 110 kg 1 ÉV
szállítható: egyeztetni kell! szállítható: egyeztetni kell!

** mesh: Különleges, hálós szövet, sejtes kialakítása miatt jól szellőzik. Kinézetre leginkább a sportcipők úgynevezett gyöngyvászon szövetére hasonlít.

A feltüntetett garancia idő rendeltetésszerű, napi maximum 8 órás használat esetén 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:

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

mesh (hálós) szövet** 33 701 Ft 42 800 Ft fekete PU-textilbőr 35 512 Ft 45 100 Ft

ülésszélesség:

választható mesh színek: fekete, kék, szürke

teherbírás:

37 000 Ft fekete szövet

nettó listaár
karfával

nettó listaár
karfával

ülésmagasság:teljes magasság: teljes magasság:

▪ középmagas háttámla fejtámasszal
▪ műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ fekete műanyag lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

ülésmélység:
teherbírás:

bonded műbőr*

garancia:
szállítható: egyeztetni kell!

teljes szélesség:
ülésmélység: szállítható: egyeztetni kell!

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

fekete PU-textilbőr 30 945 Ft

teljes magasság:

F Ő N Ö K I   F O R G Ó S Z É K E K

LGA 71 CR kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával
PETERSBURG

24 882 Ft 31 600 Ft PU-textilbőr 25 984 Ft

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

teljes magasság:

ülésmélység: teljes szélesség:

kárpit

ülésmélység:

ülésmagasság:

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ középmagas háttámla
▪ ezüstszürke színű  műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ ezüstszürke színű acél lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

fekete PU-textilbőr

teherbírás:

teljes szélesség: teljes magasság:

ülésmagasság:

fekete PU-textilbőr 30 472 Ft 38 700 Ft

▪ fekete bonded műbőr*
▪ középmagas háttámla fejtámasszal
▪ műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott fém lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

garancia:

* bonded műbőr: Olyan műbőr, amelynek fedőanyagába a gyártáskor 30% mértékű porrá őrölt valódi bőrt kevernek és így részben természetes anyagú műbőrt hoznak létre. A
természetes és mesterséges anyagok ilyen ötvözete a természetes bőréhez hasonló tapintást tesz lehetővé, azonkívül a hagyományos műbőrökhöz viszonyítva tartósabbá válik.

teljes magasság: ülésmagasság:

▪ középmagas háttámla fejtámasszal
▪ műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
▪ tartós szivacsozás az ülőlapon
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ fekete műanyag lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ ezüst-fekete színű, felhajtható, műanyag karfa kárpitozott
  támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott acél lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

ülésmélység:
teherbírás: garancia:

bruttó listaár
karfával

PRESTONBALTIMORE kárpit

teljes szélesség:

teljes szélesség:

CLAREMONT kárpit

33 000 Ft

ülésmagasság:

garancia:
▪ fekete poliuretán textilbőr
▪ világosszürke díszszegély
▪ középmagas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott fém lábcsillag és gázlift
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

teherbírás:

teljes magasság:

ülésmélység:

ülésmagasság:

LGA 69 T kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

37 000 Ft

garancia:

29 134 Ft

szállítható: egyeztetni kell!

ülésszélesség:

választható textilbőr színek: drapp, kék, piros, fekete

szállítható: egyeztetni kell!
szállítható: egyeztetni kell!

bruttó listaár
karfával

garancia:

ülésmagasság:

29 134 Ft

teherbírás: garancia:

ülésmélység: szállítható: egyeztetni kell!

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla
▪ műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ elegáns, fekete műanyag lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

kárpit
nettó listaár

karfával

MODUS T kárpit

teljes magasság:
teljes szélesség:

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

POWER II. kárpit

csíkos hálós szövetfekete PU-textilbőr 33 228 Ft 42 200 Ft

teljes szélesség:

drapp PU-textilbőr 34 646 Ft 44 000 Ft
33 701 Ft

szállítható: egyeztetni kell!

42 800 Ft

teljes szélesség:

ülésmélység:

ülésszélesség:

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ középmagas háttámla
▪ krómozott fém karfa
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás, krómozott gázlift
▪ krómozott fém lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

drapp PU-textilbőr

MISSOURI SMART

ülésszélesség:

garancia:teherbírás:
▪ acél váz
▪ kiváló minőségű feszített, mintázott háló
▪ magas háttámla
▪ krómozott fém karfa kárpit rátéttel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás, krómozott gázlift
▪ krómozott fém lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

teherbírás: garancia:
▪ puha poliuretán textilbőr
▪ fehér díszvarrás
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ szürke műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szürke műanyag lábcsillag fekete műanyag rátéttel
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

39 300 Ft

teljes magasság: ülésmagasság:
31 890 Ft 40 500 Ft

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

LGA 68 CR kárpit

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



Érvényes: 2017. február 15-től
6/2. oldalF Ő N Ö K I   F O R G Ó S Z É K E K

115-127 45-57 118-131 45-58
67 ülésszélesség: 50 65 48
50 49

110 kg 1 ÉV 110 kg 1 ÉV

119-129 47-57 120-130 46-56
68 ülésszélesség: 48 63 51
48 51

110 kg 1 ÉV 110 kg 1 ÉV

teljes magasság: 112-122 ülésmagasság: 49-59
teljes szélesség: 68 ülésszélesség: 50 111-119 51-59
ülésmélység: 51 65 ülésszélesség: 50

110 kg 1 ÉV 53 2-4 hét
110 kg 2 ÉV

120-126 50-56 101 48
63 ülésszélesség: 51 59 ülésszélesség: 49
51 47

130 kg 1 ÉV 110 kg 1 ÉV

116-124 48-56 98 47
68 51 65 51
44 2-4 hét 44 3-5 hét

110 kg 2 ÉV 110 kg 2 ÉV

teherbírás:

kárpit
nettó listaár

karfával

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

▪ egyedi, sportautó ülésre emlékeztető forma, magas háttámla
▪ mesh és puha poliuretán textilbőr kárpitozású ülőlap és háttámla
▪ a szürke textilbőr felületeken szellőzést elősegítő perforáció
▪ ezüst színű műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ ezüst színű műanyag lábcsillag fekete műanyag rátéttel
▪ d.50 méretű padlókímélő parkettagörgő

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ szürke műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szürke műanyag lábcsillag fekete műanyag rátéttel
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

választható színek: fekete/szürke, narancs/szürke, zöld/szürke

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

ülésmagasság:
teljes szélesség: ülésszélesség:
ülésmélység:
teherbírás: garancia:

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla fejtámlával
▪ állítható magasságú karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ elegáns, fekete műanyag lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla
▪ krómozott fém karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott fém lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

teherbírás: garancia:

teljes magasság:

szállítható: egyeztetni kell! szállítható: egyeztetni kell!

teljes magasság:

ülésmélység:

ülésmagasság:
teljes szélesség:

DIAMOND

garancia: teherbírás: garancia:

drapp PU-textilbőr 38 189 Ft 48 500 Ft drapp PU-textilbőr 38 346 Ft 48 700 Ft

kárpit
nettó listaár

karfával

fekete PU-textilbőr

OREGON bruttó listaár
karfával

mesh / PU-textilbőr 37 087 Ft 47 100 Ft
42 835 Ft 54 400 Ft

36 378 Ft 46 200 Ft fekete PU-textilbőr 37 008 Ft 47 000 Ft

bruttó listaár
karfával

MONTGOMERY kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával
PHILADELPHIA

teljes szélesség:

fekete PU-textilbőr 41 024 Ft

ülésmagasság:

GM, TAM 61 024 Ft

53 701 Ft

teljes magasság:

kárpit

drapp PU-textilbőr

teljes szélesség:

52 100 Ft

68 200 Ft
BA, BN, LL, MS, OP 58 661 Ft 74 500 Ft

nettó listaár
karfával

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

44 252 Ft 56 200 Ft

bruttó listaár
karfával

77 500 Ft

AU

választható színek:
fekete/barna, fekete/bézs, fekete/fekete

fekete valódi bőr 59 213 Ft 75 200 Ft

STILO

fekete PU-textilbőr

kárpit

teherbírás:

▪ magas háttámla
▪ ergonómikus kiképzésű háttámla és ülőlap
▪ műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ fekete műanyag lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

garancia:
garancia:

A feltüntetett garancia idő rendeltetésszerű, napi maximum 8 órás használat esetén 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!

KENT

szállítható:
teherbírás:
ülésmélység:

garancia:

SIRIO kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával
SIRIO kárpit

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

fekete PU-textilbőr 55 512 Ft 70 500 Ft fekete PU-textilbőr 34 567 Ft 43 900 Ft
drapp PU-textilbőr 57 402 Ft 72 900 Ft

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

5500 kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával
5550/S kárpit

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

fekete valódi bőr 61 024 Ft 77 500 Ft fekete bőr 50 079 Ft 63 600 Ft
színes valódi bőr 67 402 Ft 85 600 Ft

▪ magas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ fekete műanyag lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

▪ középmagas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ fekete fém szánkótalp

teherbírás: garancia: teherbírás: garancia:

színes bőr 56 457 Ft 71 700 Ft
választható színes bőrök: bordó, csontszín, drapp, fehér,

kék, piros, sötétbarna, világosbarna
választható színes bőrök: bordó, csontszín, drapp, fehér,

kék, piros, sötétbarna, világosbarna

teljes magasság: ülésmagasság: teljes magasság: ülésmagasság:

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ ergonómikus kialakítású, magas háttámla fejtámasszal
▪ ergonómikusan formázott, jó oldaltartású ülőlap
▪ az ülő- és háttámlán szellőzést elősegítő perforáció
▪ krómozott fém karfa fekete puha textilbőr támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás, krómozott gázteleszkóp
▪ krómozott fém lábkereszt
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

szállítható: egyeztetni kell!

teljes szélesség: ülésszélesség: teljes szélesség: ülésszélesség:
ülésmélység: szállítható: ülésmélység: szállítható:

▪ 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

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ középmagas háttámla
▪ krómozott, karfás szánkótalp
▪ kárpitozott támfelület

drapp PU-textilbőr 36 378 Ft 46 200 Ft

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

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



Érvényes: 2017. február 15-től
6/3. oldalF Ő N Ö K I   F O R G Ó S Z É K E K

106-114 46-54 91 47
67 50 57 50
45 45

110 kg 3 ÉV 110 kg 3 ÉV

114-120 49-55 113-121 41-50
70 56 70 57
55 48

110 kg 1 ÉV 110 kg 3 ÉV

a képen multiblock 
mechanikával szerelve

105-113 44-52 116-125 42-51
64 52 71 49
52 45-50

110 kg 2 ÉV 130 kg 3 ÉV

a képen a feláras ALU 
lábcsillaggal szerelve

5500 XXL

117-126 55-64
70 51 117-126 55-64
44 2-4 hét 70 51

140 kg 2 ÉV 44 2-4 hét
140 kg 2 ÉV

a képen a feláras 
parkettagörgővel szerelve

112 200 Ft

szállítható: egyeztetni kell!

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

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

fekete valódi bőr 81 024 Ft 102 900 Ft
színes valódi bőr 88 346 Ft

választható színes bőrök: bordó, csontszín, drapp, fehér,
kék, piros, sötétbarna, világosbarna

teljes magasság: ülésmagasság:

teherbírás:

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!

Bővebb információért kérjük forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!

ülésszélesség:
ülésmélység:

garancia:teherbírás:

teljes szélesség: ülésszélesség:

▪ 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
 ▪ nagy stabilitású műanyag vagy alumínium (feláras) lábcsillag
▪ d.60 méretű szőnyegre ajánlott görgő

kárpit
nettó listaár

karfával

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

A székek 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.
A parkettagörgő felára 1db székre bruttó 1.100 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.

A feltüntetett garancia idő rendeltetésszerű, napi maximum 8 órás használat esetén érvényes.

teljes szélesség:teljes szélesség:

HAWAII

ülésszélesség:

garancia:

▪ marhabőr kárpitozás különleges kontrasztos varrással
▪ magas háttámla
▪ vastag szivacsozás
▪ műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ fekete műanyag lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

ülésmélység:

3500 XXL

teljes magasság: ülésmagasság:
teljes szélesség: ülésszélesség:

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

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

BN, OP, TAM 73 780 Ft 93 700 Ft

ülésmélység: szállítható:

garancia:

65 591 Ft

▪ magas, ergonomikus háttámla
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ opció: több ponton rögzíthető multiblock mechanika
▪ műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szögletes műanyag lábcsillag
▪ d.65 nagy méretű szőnyegre ajánlott görgő
▪ * színek egyeztetés szerint

83 300 Ft

ülésmélység:

szállítható: egyeztetni kell!

fekete valódi bőr 85 591 Ft 108 700 Ft

szállítható: egyeztetni kell!

W, bőr * 101 969 Ft 129 500 Ft
multiblock felár 7 795 Ft 9 900 Ft

4200

szállítható: egyeztetni kell!
teherbírás:

ülésmagasság:
ülésszélesség:

bruttó listaár
karfával

fekete hálós szövet 63 701 Ft 80 900 Ft fekete hálós szövet 49 606 Ft 63 000 Ft

ülésszélesség:teljes szélesség:

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával
kárpit

nettó listaár
karfával

ülésmélység:
teherbírás:teherbírás:

▪ puha poliuretán textilbőr vagy fekete valódi bőr
▪ kifejezetten nagy méretű ülőfelület
▪ magas háttámla deréktámasszal
▪ festett fa utánzatú műanyag karfa, kárpitozott támfelület
▪ több ponton rögzíthető, állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás 
▪ festett fa utánzatú műanyag lábcsillag fekete műanyag rátéttel
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

67 795 Ft 86 100 Ft

ülésmélység:
garancia:
szállítható: egyeztetni kell!

teljes magasság:

teherbírás: garancia:

szállítható: egyeztetni kell!

bruttó listaár
karfával

teljes szélesség:
ülésmagasság:

ülésszélesség:

▪ különleges formatervezés
▪ magas háttámla
▪ kiváló minőségű feszített háló acél vázon
▪ krómozott karfa kárpit rátéttel
▪ több ponton rögzíthető, állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.50 méretű szőnyegre ajánlott görgő

▪ különleges formatervezés
▪ magas háttámla
▪ kiváló minőségű feszített háló acél vázon
▪ krómozott karfa kárpit rátéttel
▪ krómozott szánkótalp

garancia:

MISSOURI/S LUX

ülésmagasság:teljes magasság:

MISSOURI LUX

teljes magasság:

BUFFALO F kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fekete PU textilbőr 65 118 Ft 82 700 Ft
 drapp PU textilbőr

ülésmagasság:

ülésmélység:
teljes szélesség: ülésszélesség:

teljes magasság: ülésmagasság:

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

DO *

teljes magasság:
teljes szélesség:

teljes magasság: ülésmagasság:

ülőlap típus
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fekete szövet 72 362 Ft 91 900 Ft
fekete valódi bőr 87 638 Ft 111 300 Ft

alu lábcsillag (felár) 7 402 Ft 9 400 Ft

L/MARCELLkárpit

71 969 Ft 91 400 Ftfekete valódi bőr

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



Érvényes: 2017. február 15-től
6/4. oldalF Ő N Ö K I   F O R G Ó S Z É K E K

115-125 45-55 110-120 46-56
70 48 68 ülésszélesség: 50

47-52 47
110 kg 2 ÉV 130 kg garancia: 5 ÉV

124-134 46-56 108 47
68 ülésszélesség: 50 63 ülésszélesség: 49
47 80

130 kg garancia: 5 ÉV 110 kg garancia: 5 ÉV

117-128 45-56 86 48
69 ülésszélesség: 50 69 ülésszélesség: 50
45 45

130 kg 3 ÉV 120 kg 3 ÉV

116-124 47-55 95 49
66 ülésszélesség: 50 58 ülésszélesség: 50
46 45

110 kg garancia: 3 ÉV 110 kg garancia: 3 ÉV

A székek 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.
A parkettagörgő felára 1db székre bruttó 1.100 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.

A feltüntetett garancia idő rendeltetésszerű, napi maximum 8 órás használat esetén 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!

Bővebb információért kérjük forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!

szállítható: egyeztetni kell! szállítható: egyeztetni kell!

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

ülésmagasság: teljes magasság: ülésmagasság:

▪ magas háttámla
▪ vonzó, modern formaterv
▪ formaöntött PU szivacsozás, amely nem tömörödik
▪ kárpitozott, puha kartámasz
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika 
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.65 nagy méretű szőnyegre ajánlott görgő

▪ közepmagas háttámla
▪ kárpitozott, puha kartámasz
▪ krómozott szánkótalp

fekete valódi bőr 122 913 Ft 156 100 Ft fekete valódi bőr 100 157 Ft 127 200 Ft
fekete textilbőr 105 591 Ft 134 100 Ft fekete textilbőr 83 780 Ft 106 400 Ft

színes valódi bőr 142 913 Ft 181 500 Ft színes valódi bőr 120 157 Ft 152 600 Ft

teherbírás: garancia:

választható színek: fekete szövet/fekete háló, fekete háló, 
narancssárga háló, szürke háló, zöld háló

1820 LEI

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

ülésmélység:
teljes szélesség:
ülésmélység:
teherbírás:

teljes magasság:

▪ 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

teherbírás:

teljes szélesség:

CHICAGO/S kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fekete valódi bőr 78 268 Ft 99 400 Ft
ülésmagasság:

teherbírás:

▪ kiváló minőségű fekete bőr 
▪ közepmagas háttámla
▪ krómozott, karfás szánkótalp
▪ puha műanyag támfelület

ülésmélység:

1800 LEI kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

133 000 Ft
135 591 Ft

teljes magasság:

CHICAGO kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fekete valódi bőr 110 157 Ft 139 900 Ft
ülésmagasság:teljes magasság:

▪ kiváló minőségű fekete valódi bőr 
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ állítható magasságú, puha támfelületű műanyag karfa
▪ 4 ponton rögzíthető, állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott, szögletes, fém lábcsillag
▪ d.65 nagy méretű szőnyegre ajánlott görgő

BLITZ kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával
BLITZ/S kárpit

teljes magasság:

ülésmélység:

YS*

BA, BN * 104 724 Ft

szállítható: egyeztetni kell!

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

*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

szállítható: egyeztetni kell!

MARVEL ülőlap típus
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fekete szövet 81 024 Ft 102 900 Ft
háló 86 457 Ft 109 800 Ft

szállítható: egyeztetni kell!

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

BA, BN * 96 535 Ft 122 600 Ft
YS* 126 535 Ft 160 700 Ft

szállítható: egyeztetni kell!

teljes magasság: ülésmagasság:
teljes szélesség:
ülésmélység:

172 200 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:
teljes szélesség:

*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
ülésmagasság: ülésmagasság:

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

89 213 Ft 113 300 Ft

teljes szélesség:

120 157 Ft 152 600 Ft
BA, BN *

▪ állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla
▪ állítható magasságú, hálós háttámla
▪ állítható deréktámasz
▪ hálós vagy szövetes ülőlap
▪ állítható magasságú, előre-hátra mozgatható, puha támfelületű karfa
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika 
▪ állítható ülésmélység
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.60 méretű szőnyegre ajánlott görgő

1810/S LEI

YS*

teherbírás:

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

▪ magas háttámla
▪ különleges kialakítású, medence támasszal ellátott ülőlap 
▪ formaöntött PU szivacsozás, amely nem tömörödik
▪ szögletes profilú, krómozott, karfás
  szánkótalp puha támfelülettel

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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teljes magasság: 124-134 ülésmagasság: 46-56 teljes magasság: 126-138 ülésmagasság: 50-62
68 ülésszélesség: 50 teljes szélesség: 70 ülésszélesség: 52
47 ülésmélység: 47

130 kg garancia: 2 ÉV 140 kg 3 ÉV

teljes magasság: 120-130 53-63 103-111 47-55
66 ülésszélesség: 53 63 ülésszélesség: 50

ülésmélység: 49 44 5 hét
150 kg 3 ÉV 110 kg garancia: 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 46-54 110-120 44-54
70 ülésszélesség: 51 69 ülésszélesség: 51

ülésmélység: 50-55 47-52
160 kg 5 ÉV 110 kg garancia: 3 ÉV

KIFEJEZETTEN 24 ÓRÁS HASZNÁLATRA TERVEZVE 

9500 XXL

színes valódi bőr * 160 236 Ft 203 500 Ft
teljes valódi bőr 188 425 Ft 239 300 Ft

teherbírás: garancia:
szállítható: egyeztetni kell!

▪ 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

szállítható: egyeztetni kell!

teljes magasság:
teljes szélesség:

ülésmagasság:

▪ 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

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fix szövet 148 346 Ft 188 400 Ft fekete valódi bőr 154 724 Ft 196 500 Ft
választható színek:

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

ülésszélesség:
ülésmélység:
teherbírás: garancia:

teljes szélesség:

teherbírás: garancia:
▪ 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

szállítható: egyeztetni kell!

▪ különleges formatervezés
▪ kiváló minőségű valódi bőr kárpitozás
▪ alumínium és acél váz
▪ magas háttámla
▪ polírozott alumínium karfa
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábcsillag

szállítható:

 * színek egyeztetés szerint

MARKUS XXL kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fekete valódi bőr 129 291 Ft 164 200 Ft

teherbírás: garancia:

VITELLIUS

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

ülésmélység: szállítható: egyeztetni kell!
teherbírás:

▪ 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

KIFEJEZETTEN 24 ÓRÁS HASZNÁLATRA TERVEZVE 

9300 XXL kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

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

teljes valódi bőr 180 236 Ft 228 900 Ft
 * színek egyeztetés szerint

ülésmagasság:

1824 LEI kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fix szövet 125 591 Ft 159 500 Ft
választható színek:

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

teljes szélesség:

teherbírás:

188 400 Ft

9040 Sophia

választható színek:
fehér, fekete

kárpit

bruttó listaár
karfával

▪ állítható magasságú és dőlésszögű hálós fejtámla 
▪ állítható magasságú, feszített hálós, ergonómikus háttámla
▪ állítható magasságú, elforgatható, puha támfelületű karfa
▪ feszített hálós ülőlap
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető
  hintamechanika antishock funkcióval
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.65 nagy méretű szőnyegre ajánlott görgő

teljes szélesség:
ülésmélység:

ülésmagasság:teljes magasság:

teherbírás:

ülésmagasság:
teljes szélesség:

157 480 Ft

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

teherbírás:

teljes magasság:
teljes szélesség:
ülésmélység:

valódi bőr

200 000 Ft
választható színek: fekete-kék, fekete-szürke

fix szövet 156 063 Ft 198 200 Ft fekete háló

148 346 Ft

ülésmagasság:

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával
ENJOY kárpit

nettó listaár
karfával

L/CONTROL 24

szállítható: egyeztetni kell!
garancia:

▪ 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 

szállítható: egyeztetni kell!

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!

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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102-115 44-57 118-127 46-55
66 ülésszélesség: 50 70 ülésszélesség: 52

41-45 49-54
110 kg garancia: 3 ÉV 110 kg garancia: 3 ÉV

123-135 49-61 110-123 44-57
63 ülésszélesség: 48 66 ülésszélesség: 50

44-49 41-45
110 kg garancia: 3 ÉV 110 kg garancia: 3 ÉV

115-129 46-55
66-75 ülésszélesség: 50 teljes magasság: 120-131 ülésmagasság: 47-58
49-54 teljes szélesség: 70 ülésszélesség: 52
110 kg garancia: 3 ÉV ülésmélység: 48

159 kg 5 ÉV

▪ feszített hálós ülőlap és háttámla
▪ állítható deréktámasz
▪ állítható, a gerinc alakjához rugalmasan illeszkedő háttámla
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható ülőlap dőlésszög
▪ állítható rugózási keménységű, egyetlen karral működtethető,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ 4D karfa puha támfelülettel
▪ helytelen testtartásra figyelmeztető elektronika
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.65 nagy méretű padlókímélő parkettagörgő

▪ feszített hálós ülőlap és háttámla
▪ állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla 
▪ állítható deréktámasz
▪ állítható, a gerinc alakjához rugalmasan illeszkedő háttámla
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható ülőlap dőlésszög
▪ állítható rugózási keménységű, egyetlen karral működtethető,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ 4D karfa puha támfelülettel
▪ helytelen testtartásra figyelmeztető elektronika
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.65 nagy méretű padlókímélő parkettagörgő

Bővebb információért kérjük forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!

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

A székek 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.
A parkettagörgő felára 1db székre bruttó 1.100 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.

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!

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

180 866 Ft 229 700 Ft szövet ülőlap 185 906 Ft 236 100 Ft
 * színek egyeztetés szerint hálós ülőlap 193 071 Ft 245 200 Ft

MIRUS kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával
GENIDIA PRO kárpit

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

háló * 187 638 Ft 238 300 Ft háló * 240 000 Ft 304 800 Ft

teljes szélesség:
ülésmélység: ülésmélység:
teherbírás:

szállítható: egyeztetni kell! szállítható: egyeztetni kell!

teljes magasság: ülésmagasság:

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

teherbírás:

▪ állítható magasságú és dőlésszögű hálós fejtámla 
▪ állítható magasságú, feszített hálós ergonómikus háttámla
▪ ergonómikus, önbeálló deréktámasz
▪ állítható magasságú, elforgatható, előre-hátra
  csúsztatható karfa puha támfelülettel
▪ feszített hálós vagy szövet kárpitozású, fekete ülőlap
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető hintamechanika
▪ polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.65 nagy méretű szőnyegre ajánlott görgő

GENIDIA SMART kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával
ERGOHUMAN kárpit

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

háló *

teljes magasság: ülésmagasság:

szállítható: egyeztetni kell!

 * váz és háló színek egyeztetés szerint  * színek egyeztetés szerint

teherbírás: teherbírás:

nettó listaár
karfával

bruttó listaár
karfával

hálós ülőlap 268 740 Ft 341 300 Ft

teljes magasság: ülésmagasság:
teljes szélesség:

▪ állítható magasságú, flexibilis fejtámla 
▪ állítható magasságú, feszített hálós háttámla
▪ ergonomikus, önbeálló deréktámasz
▪ állítható magasságú, elforgatható, előre-hátra és oldalra 
csúsztatható
  4D karfa puha támfelülettel
▪ feszített hálós ülőlap,
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható rugózási keménységű, egyetlen karral működtethető,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ alumínium lábcsillag
▪ d.65 nagy méretű szőnyegre ajánlott görgő

garancia:

KIFEJEZETTEN 24 ÓRÁS HASZNÁLATRA TERVEZVE 

választható szövetszínek: bordó, fekete, szürke

▪ 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
▪ padlókímélő parkettagörgő felár: bruttó 3.250 Ft
▪ előreutalás esetén Mo-on díjmentes házhoz szállítás és összeszerelés

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!

ülésmélység: szállítható: egyeztetni kell!
teherbírás:

▪ továbbfejlesztett, full extrás változat
▪ állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla
▪ állítható magasságú, hálós háttámla
▪ ergonómikus, önbeálló deréktámasz
▪ állítható magasságú és szélességű, elforgatható,
  előre-hátra csúsztatható karfa puha támfelülettel
▪ feszített hálós ülőlap
▪ állítható ülésmélység
▪ 4 ponton rögzíthető, testsúlyhoz állítható rugózási keménységű,
  nagy nyílásszögű szinkronmechanika
▪ 3 dimenzióban állítható kihajtható laptoptartó asztal
▪ ülőlap alól kihajtható, állítható dőlésszögű ergonómikus lábtartó
▪ alumínium lábcsillag ▪ nagyméretű, 65 mm-es duplakerekű görgők
▪  egyedi formájú polírozott alumínium lábcsillag
▪ d.65 nagy méretű szőnyegre ajánlott görgő
▪ előreutalás esetén Mo-on díjmentes házhoz szállítás és összeszerelés

CONCORDE 2424 
XXL

kárpit
nettó listaár

karfával
bruttó listaár

karfával

fix szövet 461 024 Ft 585 500 Ft
fekete valódi bőr 525 748 Ft 667 700 Ft

szállítható: egyeztetni kell!
teherbírás:

ERGOHUMAN PLUS kárpit

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


