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teljes magasság 124-134 garancia 5 év teljes magasság 108 garancia 5 év teljes magasság 110-120 garancia 5 év teljes magasság 116-124 garancia 2 év
ülésmagasság 46-56 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 47 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 46-56 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 48-56 térfogat 0,33 m3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény 2,50 fm
ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 51 szállítható 2-4 hét
ülésmélység 47 megr.egys. 1 ülésmélység 48 megr.egys. 1 ülésmélység 47 megr.egys. 1 ülésmélység 44 megr.egys. 1

teljes magasság 98 garancia 2 év teljes magasság 117-126 garancia 2 év teljes magasság 116-124 garancia 2 év teljes magasság 98 garancia 2 év
ülésmagasság 47 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 55-64 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 48-56 térfogat 0,33 m3 ülésmagasság 47 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 65 kárpitigény 2,50 fm teljes szélesség 70 kárpitigény 2,50 fm teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 65 kárpitigény -
ülésszélesség 51 szállítható 2-4 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 44 megr.egys. 2 ülésmélység 44 ülésmélység 44 megr.egys. 1 ülésmélység 44 megr.egys. 1

teljes magasság 117-126 garancia 2 év teljes magasság 107-115 garancia 2 év teljes magasság 110-119 garancia 5 év teljes magasság 104-113 garancia 5 év
ülésmagasság 55-64 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 47-55 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 50-59 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 50-59 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 67 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény -
ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 52 szállítható 4-5 hét ülésszélesség 51 szállítható projekt ülésszélesség 51 szállítható projekt
ülésmélység 44 ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 48 megr.egys. 1 ülésmélység 48 megr.egys. 1

a képen parkettagörgővel szerelve,

a fenti ár normál görgővel értendő

a képen fejtámlával szerelve,

a fenti ár fejtámla nélkül értendő

teljes magasság 103-111 garancia 3 év teljes magasság 86-94 garancia 3 év teljes magasság 120-130 garancia 3 év teljes magasság 119-130 garancia 3 év
ülésmagasság 47-55 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 53-63 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 49-60 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 72 kárpitigény - teljes szélesség 66 kárpitigény - teljes szélesség 66 kárpitigény -
ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 53 szállítható 4-5 hét ülésszélesség 56 szállítható 4-5 hét
ülésmélység 44 ülésmélység 44 ülésmélység 49 megr.egys. 1 ülésmélység 52 megr.egys. 1

teljes magasság 94-106 garancia 1 év teljes magasság 109-119 garancia 1 év teljes magasság 114-120 garancia 1 év teljes magasság 116-124 garancia 3 év
ülésmagasság 46-58 térfogat 0,07 m3 ülésmagasság 49-59 térfogat 0,14 m3 ülésmagasság 49-55 térfogat 0,23 m3 ülésmagasság 47-55 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 59 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 66 kárpitigény -
ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 56 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet
ülésmélység 48 megr.egys. 1/40 ülésmélység 49 ülésmélység 55 ülésmélység 46

teljes magasság 95 garancia 3 év teljes magasság 110-120 garancia 3 év teljes magasság 118-127 garancia 3 év teljes magasság 118-127 garancia 3 év
ülésmagasság 49 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 44-54 térfogat 0,29 m3 ülésmagasság 46-55 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 46-55 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 58 kárpitigény - teljes szélesség 69 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 66-75 kárpitigény -
ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 51 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható projekt
ülésmélység 45 ülésmélység 47-52 megr.egys. 1 ülésmélység 49-54 ülésmélység 49-54

teljes magasság 110-123 garancia 3 év teljes magasság 102-115 garancia 3 év teljes magasság 112-120 garancia 2 év teljes magasság 112-122 garancia 1 év
ülésmagasság 44-57 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 44-57 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 44-52 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 49-59 térfogat 0,17 m3

teljes szélesség 66 kárpitigény - teljes szélesség 66 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény -
ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet
ülésmélység 41-45 megr.egys. 1 ülésmélység 41-45 megr.egys. 1 ülésmélység 52 ülésmélység 51

180 000 Ft

▪ állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla 
▪ állítható magasságú, feszített hálós,  
  ergonomikus háttámla
▪ állítható magasságú, elforgatható karfa
  puha támfelülettel
▪ feszített hálós ülőlap
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető hintamechanika
  antishock funkcióval
▪ polírozott alumínium lábkereszt nagy görgőkkel 

fekete valódi bőr

GENIDIA pro kárpit
nettó ár
karfával

GENIDIA smart kárpit
nettó ár
karfával

háló 256 000 Ft háló

CHICAGO/S

ANTONY kárpit
nettó ár
karfával

fekete mesh 19 500 Ft

▪ középmagas, feszített hálós háttámla
▪ fekete mesh ülőlap
▪ alu-szárú műanyag karfa
▪ hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

BALTIMORE kárpit
nettó ár
karfával

fekete PU-textilbőr 33 400 Ft

színes valódi bőr 60 500 Ft
bordó, csontszín, drapp, fehér,

kék, piros, s.barna, v.barna

▪ középmagas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ fekete fém szánkótalp
▪ teherbírás: 110 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

▪ magas háttámla
▪ fa karfa
▪ 5 ponton rögzíthető,
  állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ fa burkolatú acél lábkereszt
▪ választható pácszínek:
  bükk, cseresznye, dió, mahagóni, wenge
▪ teherbírás: 150 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

9500 XXL kárpit
nettó ár
karfával

fekete valódi bőr 170 000 Ft
színes valódi bőr

8150 VERTIKA

színes valódi bőr 67 000 Ft
bordó, csontszín, drapp, fehér,

kék, piros, s.barna, v.barna

▪ magas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ krómozott karfa kárpitozott támfelülettel
  felára: 4.000 Ft
▪ állítható rugózási keménységű 
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra
▪ a terméket félig szerelve szállítjuk

5550/S kárpit

teljes valódi bőr 198 000 Ft
színek egyeztetés szerint

5900 kárpit
nettó ár
karfával

fekete valódi bőr 83 000 Ft
színes valódi bőr 97 000 Ft

színek egyeztetés szerint

▪ magas háttámla
▪ fa karfa
▪ fa burkolatú acél lábkereszt
▪ fa pácszínek: bükk, cseresznye, dió,
  mahagóni
▪ állítható rugózási
  keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

választható színek:
fehér, fekete

▪ fekete, puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla
▪ kárpitozott karfa top
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ műanyag lábkereszt
▪ gázliftes magasságállítás
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

ENJOY szín
nettó ár
karfával

fekete

kárpit

145 000 Ft

3550/S kárpit
nettó ár
karfával

AU 56 100 Ft
BA, BN, GM, LL, MS, OP 61 800 Ft

64 400 FtTAM

▪ középmagas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ fekete fém szánkótalp
▪ teherbírás: 110 kg

nettó ár
karfával

1800 LEI kárpit
nettó ár
karfával

BA, BN * 115 000 Ft
YS *

53 000 Ft

AU 63 600 Ft
149 000 Ft

* BA: 3,52,300,600,840;
BN: 4004,4007,6003,6016,7048,8010,8033;

YS: bordó, fekete, s.kék, s.zöld, szürke, v.kék, v.zöld
egyéb színek egyeztetés szerint

▪ extra magas háttámla fejtámasszal
▪ vonzó, modern formaterv
▪ formaöntött PU szivacsozás
▪ állítható magasságú karfa
  puha támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ parkettagörgő
▪ teherbírás: 130 kg
▪ napi használati idő: >10 óra

1810/S LEI

139 000 Ft
* BA: 3,52,300,600,840;

BN: 4004,4007,6003,6016,7048,8010,8033;
YS: bordó, fekete, s.kék, s.zöld, szürke, v.kék, v.zöld

egyéb színek egyeztetés szerint

* BA: 3,52,300,600,840;
BN: 4004,4007,6003,6016,7048,8010,8033;

YS: bordó, fekete, s.kék, s.zöld, szürke, v.kék, v.zöld
egyéb színek egyeztetés szerint

TAM

81 000 Ft

▪ magas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ krómozott karfa kárpitozott támfelülettel
  felára: 4.000 Ft
▪ 5 ponton rögzíthető,
  állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 140 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

nettó ár
karfával

▪ vonzó, modern formaterv
▪ magas háttámla
▪ formaöntött PU szivacsozás
▪ szögletes profilú, krómozott, karfás
  szánkótalp PU támfelülettel
▪ teherbírás: 110 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

▪ magas háttámla
▪ vonzó, modern formaterv
▪ formaöntött PU szivacsozás
▪ állítható magasságú karfa 
  puha támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető 
  szinkronmechanika
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ parkettagörgő
▪ teherbírás: 130 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra

71 900 Ft

nettó ár
karfával

fekete valódi bőr

8100 VERTIKA kárpit
nettó ár
karfával

BA, BN * 92 000 Ft

* BA: 3,52,300,600,840;
BN: 4004,4007,6003,6016,7048,8010,8033

▪ magas háttámla
▪ vonzó, modern formaterv
▪ formaöntött PU szivacsozás
▪ állítható magasságú, szélességű 
  és mélységű karfa puha támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika
▪ polírozott alumínium lábkereszt
  nagy görgőkkel (d.65) 
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra

nettó ár
karfával

BA, BN *

kivitel

kárpit
nettó ár
karfával

fekete valódi bőr 161 000 Ft
színes valódi bőr

14 500 Ft
* BA: 3,52,300,600,840;

BN: 4004,4007,6003,6016,7048,8010,8033

59 500 Ft

▪ közepes háttámla + opcionális fejtámla
▪ a fejtámla 19 cm-rel növeli a szék teljes 
magasságát
▪ vonzó, modern formatervezés
▪ formaöntött PU szivacsozás
▪ állítható magasságú, szélességű és mélységű 
  karfa puha támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika
▪ polírozott alumínium lábkereszt
  nagy görgőkkel (d.65) 
▪ teherbírás: 110 kg

nettó ár
karfával

3500 kárpit

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

167 000 Ft

nettó ár
karfával

176 000 Ft
teljes valódi bőr 207 000 Ft

színek egyeztetés szerint

▪ magas háttámla
▪ fa karfa
▪ 5 ponton rögzíthető,
  állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ fa burkolatú acél lábkereszt
▪ választható pácszínek:
  bükk, cseresznye, dió, mahagóni, wenge
▪ teherbírás: 150 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

84 000 Ft
fejtámla felára

▪ magas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ krómozott karfa kárpitozott támfelülettel
  felára: 4.000 Ft
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

kárpit

106 000 Ft
BA, BN, GM, LL, MS, OP 69 300 Ft

5500 kárpit
nettó ár
karfával

fekete valódi bőr

YS * 132 000 Ft YS *

PU-textilbőr193 000 Ft

színek egyeztetés szerint színek egyeztetés szerint

▪ feszített hálós ülőlap és háttámla

▪ állítható fejtámla és deréktámasz

▪ állítható magasságú, a gerinc alakjához 

  rugalmasan illeszkedő háttámla

▪ állítható ülésmélység és ülőlap dőlésszög

▪ állítható rugózási keménységű, egyetlen

  karral működtethető szinkronmechanika

▪ polírozott alumínium lábkereszt parkettagörgővel

▪ 4D karfa puha támfelülettel

▪ helytelen testtartásra figyelmeztető elektronika

▪ teherbírás: 110 kg

▪ feszített hálós ülőlap és háttámla

▪ állítható deréktámasz

▪ állítható magasságú, a gerinc alakjához 

  rugalmasan illeszkedő háttámla

▪ állítható ülésmélység és ülőlap dőlésszög

▪ állítható rugózási keménységű, egyetlen karral 

  működtethető szinkronmechanika

▪ polírozott alumínium lábkereszt parkettagörgővel

▪ 4D karfa puha támfelülettel

▪ helytelen testtartásra figyelmeztető elektronika

▪ teherbírás: 110 kg

212 000 Ft

fekete valódi bőr 82 000 Ft

hálós ülőlap

48 600 Ft

▪ kiváló minőségű fekete valódi bőr 
▪ közepes háttámla
▪ krómozott, karfás szánkótalp
  PU műanyag támfelülettel
▪ teherbírás: 110 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk,
  az ár a szerelés díját tartalmazza

74 500 Ft

▪ magas háttámla
▪ kárpitozott karfa top
▪ festett, fa utánzatú
  műanyag karfa és lábkereszt
▪ állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ kiváló minőségű fekete valódi bőr 
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ állítható magasságú karfa
  puha támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű,
  4 ponton rögzíthető multiblock mechanika
▪ krómozott, szögletes lábkereszt
▪ gázliftes magasságállítás
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ különleges formatervezés
▪ kiváló minőségű valódi bőr kárpitozás
▪ alumínium és acél váz
▪ magas háttámla
▪ polírozott alumínium karfa
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk

▪ különleges formatervezés
▪ kiváló minőségű valódi bőr kárpitozás
▪ alumínium és acél váz
▪ alacsony háttámla
▪ polírozott alumínium karfa
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábkereszt
  tappancsokkal
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

nettó ár
karfával

HAWAII nettó ár
karfával

nettó ár
karfával

nettó ár
karfával

212 000 Ft

72 500 Ft fekete valódi bőr

összeszerelés felára 4 000 Ft

kárpit

ERGOHUMAN ERGOHUMAN plus kárpit

kárpit

▪ állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla 
▪ állítható magasságú, feszített hálós háttámla
▪ ergonomikus, önbeálló deréktámasz
▪ állítható magasságú, elforgatható, előre-hátra
  csúsztatható 3D karfa puha támfelülettel
▪ feszített hálós vagy szövet kárpitozású ülőlap
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika
▪ alumínium lábkereszt
▪ gázliftes magasságállítás

összeszerelés felára 4 000 Ft
86 000 Ft

121 000 Ft

valódi bőr valódi bőr

 drapp PU-textilbőr

V E Z E T Ő I    S Z É K E K

BUFFALO kárpit CHICAGO nettó ár
karfával

fekete PU-textilbőr

kárpit

9040 SOPHIA nettó ár
karfával

9045 SOPHIA

fekete valódi bőr

165 000 Ft

színes valódi bőr

fekete valódi bőr 97 500 Ft

kárpit

bordó, csontszín, drapp, fehér,
kék, piros, s.barna, v.barna

▪ magas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ krómozott karfa kárpitozott támfelülettel
  felára: 4.000 Ft
▪ 5 ponton rögzíthető,
  állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 140 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

nettó ár
karfával

BA, BN * 98 000 Ft BA, BN *

nettó ár
karfával

1820 LEI kárpit

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén
a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

5500 XXL

választható színek:
fehér, fekete

kárpit

szövet ülőlap

nettó ár
karfával

kárpit

kárpit

3500 XXL kárpit

BN, OP, TAM

89 000 Ft
93 000 Ft

9300 XXL

hálós ülőlap

▪ állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla 
▪ állítható magasságú, feszített hálós háttámla
▪ ergonomikus, önbeálló deréktámasz
▪ állítható magasságú, elforgatható, előre-hátra
  csúsztatható, szélességében állíthaó
  4D karfa puha támfelülettel
▪ feszített hálós ülőlap állítható ülésmélységgel
▪ lábtartó és notebook tartó asztalka
▪ állítható rugózási keménységű, 
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika
▪ egyedi formájú alumínium lábkereszt

318 000 Ft

nettó ár
karfával

▪ valódi marhabőr kárpitozás
▪ különleges, kontrasztos varrás
▪ magas háttámla
▪ vastag szivacsozás
▪ műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű 
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla
▪ krómozott karfa kárpitozott
  támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt és gázlift
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

KENT



teljes magasság 110-122 garancia 1 év teljes magasság 110-122 garancia 1 év teljes magasság 118-128 garancia 1 év teljes magasság 95-105 garancia 1 év
ülésmagasság 41-53 térfogat - ülésmagasság 41-53 térfogat - ülésmagasság 47-57 térfogat 0,13 m3 ülésmagasság 47-57 térfogat 0,10 m3

teljes szélesség 67 kárpitigény - teljes szélesség 67 kárpitigény - teljes szélesség 58 kárpitigény - teljes szélesség 58 kárpitigény -
ülésszélesség 52 szállítható projekt ülésszélesség 52 szállítható projekt ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható készlet
ülésmélység 52 megr.egys. 3 ülésmélység 52 megr.egys. 3 ülésmélység 47 megr.egys. 1/80 ülésmélység 47 megr.egys. 1/80

a képen multiblock mechanikával szerelve

a fenti ár opció nélkül értendő

teljes magasság 118-128 garancia 1 év teljes magasság 109-119 garancia 1 év teljes magasság 110-120 garancia 1 év teljes magasság 120-126 garancia 1 év
ülésmagasság 47-57 térfogat 0,13 m3 ülésmagasság 47-57 térfogat 0,12 m3 ülésmagasság 48-58 térfogat 0,11 m3 ülésmagasság 51-57 térfogat 0,22 m3

teljes szélesség 58 kárpitigény - teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 67 kárpitigény -
ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható projekt
ülésmélység 47 megr.egys. 1/80 ülésmélység 50 ülésmélység 48 ülésmélység 48

teljes magasság 123-135 garancia 3 év teljes magasság 106-114 garancia 3 év teljes magasság 103-111 garancia 1 év teljes magasság 91 garancia 3 év
ülésmagasság 49-61 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,21 m3 ülésmagasság 42-50 térfogat 0,06 m3 ülésmagasság 47 térfogat 0,18 m3

teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 67 kárpitigény - teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 57 kárpitigény -
ülésszélesség 48 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet
ülésmélység 44-49 ülésmélység 45 megr.egys. 1/50 ülésmélység 43 ülésmélység 45 megr.egys. 1/50

teljes magasság 106-116 garancia 1 év teljes magasság 118-131 garancia 1 év teljes magasság 114-124 garancia 1 év teljes magasság 95-104 garancia 2 év
ülésmagasság 48-58 térfogat 0,11 m3 ülésmagasság 45-58 térfogat 0,16 m3 ülésmagasság 48-58 térfogat 0,15 m3 ülésmagasság 42-50 térfogat 0,29 m3

teljes szélesség 65 kárpitigény - teljes szélesség 65 kárpitigény - teljes szélesség 69 kárpitigény - teljes szélesség 72 kárpitigény -
ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható projekt
ülésmélység 52 ülésmélység 49 ülésmélység 47 ülésmélység 42 megr.egys. 6

teljes magasság 115-127 garancia 1 év teljes magasság 111-121 garancia 1 év teljes magasság 101-110 garancia 1 év teljes magasság 104-110 garancia 1 év
ülésmagasság 45-57 térfogat 0,17 m3 ülésmagasság 50-60 térfogat 0,16 m3 ülésmagasság 42-51 térfogat 0,06 m3 ülésmagasság 50-56 térfogat 0,10 m3

teljes szélesség 67 kárpitigény - teljes szélesség 72 kárpitigény - teljes szélesség 56 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény -
ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet
ülésmélység 50 ülésmélység 47 ülésmélység 43 ülésmélység 42 megr.egys. 1/50

teljes magasság 114-123 garancia 1 év teljes magasság 120-126 garancia 1 év teljes magasság 101 garancia 1 év teljes magasság 111-119 garancia 2 év
ülésmagasság 47-56 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 50-56 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 48 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 51-59 térfogat 0,33 m3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 59 kárpitigény - teljes szélesség 65 kárpitigény 2,50 fm
ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 51 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 47 megr.egys. 20 ülésmélység 51 megr.egys. 50 ülésmélység 47 megr.egys. 50 ülésmélység 53 megr.egys. 1

teljes magasság 112-122 garancia 1 év teljes magasság 126-138 garancia 3 év
ülésmagasság 51-61 térfogat 0,19 m3 ülésmagasság 50-62 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 67 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -
ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet
ülésmélység 50 megr.egys. 1/100 ülésmélység 47

fekete valódi bőr 65 000 Ft

BA, BN, GM, LL, MS, OP 58 700 Ft
TAM

nettó ár
karfával

STILO kárpit
nettó ár
karfával

37 900 Ft AU 53 000 Ft

▪ szögletes formájú,
  középmagas háttámla
▪ kiváló minőségű poliuretán textilbőr kárpit
▪ krómozott, karfás szánkótalp
  kárpitozott támfelülettel
▪ teherbírás: 110 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

39 900 Ft

LGA 71 CR kárpit

fekete PU-textilbőr 49 000 Ft

LEAD smart H kárpit
nettó ár
karfával

32 000 Ft

MISSOURI/S lux kárpit
nettó ár
karfával

nettó ár
karfával

nettó ár
karfával

MILFORD

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ magas háttámla
▪ fém karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szögletes műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő:  3-5 óra

fekete PU-textilbőr

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

42 100 Ft

KING steel kárpit

67 000 Ft
valódi bőr felára

kárpit

▪ közepes, díszes háttámla
▪ fém karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szögletes műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ világosszürke díszszegély
▪ magas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt és gázlift
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

29 500 Ft

drapp PU-textilbőr 63 000 Ft

SIRIO/S kárpit

fekete PU-textilbőr

választható textilbőr színek:
kék, piros, szürke

drapp PU-textilbőr

▪ textilbőr-háló kárpitozású magas háttámla
  fejtámlával és fix deréktámasszal
▪ textilbőr-mesh kárpitozású ülőlap
▪ állítható magasságú karfa puha toppal
▪ tetszőleges pozícióban rögzíthető,
  állítható rugózási keménységű
  fél-szinkron mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt és gázlift
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

▪ magas háttámla
▪ kiváló minőségű poliuretán textilbőr kárpit
▪ polírozott alumínium karfa
  kárpitozott támfelülettel
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ krómozott gázlift
▪ teherbírás: 130 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

VITELLIUS

59 800 Ft

összeszerelés felára

nettó ár
karfával

KING wood kárpit
nettó ár
karfával

PU-textilbőr 72 000 Ft PU-textilbőr

25 000 Ft valódi bőr felára 25 000 Ft

nettó ár
karfával

fekete PU-textilbőr

háló 218 000 Ft
4 000 Ft

kárpit
nettó ár
karfával

▪ puha poliuretán textilbőr vagy valódi bőr
▪ ergonomikus kialakítású magas háttámla
▪ krómozott karfa fekete támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ multiblock mechanika opció felára:
  11.000 Ft (ülésmagasság +7 cm)
▪ polírozott alumínium lábkereszt
  normál görgőkkel (d.50)
▪ teherbírás: 110 kg

▪ puha poliuretán textilbőr vagy valódi bőr
▪ ergonómikus kialakítású magas háttámla
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ multiblock mechanika opció felára:
  11.000 Ft (ülésmagasság +7 cm)
▪ krómozott karfa fa támfelülettel
▪ fa burkolatú acél lábkereszt
▪ választható pácszínek:
  bükk, cseresznye, mahagóni, dió, wenge

35 000 Ft

▪ magas, díszes háttámla
▪ fém karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szögletes műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

kárpit

▪ magas, ergonomikus háttámla
▪ ergonomikus ülőlap
▪ műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra
▪ a terméket félig szerelve szállítjuk

61 300 Ft

kárpit

fekete szövet

MISSOURI lux

57 000 Ft

▪ acél váz
▪ kiváló minőségű feszített, mintázott háló
▪ magas háttámla
▪ krómozott karfa kárpit rátéttel
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt és gázlift
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ 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,
  1 karral állítható, több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika
▪ alumínium lábkereszt

MODUS textil

▪ különleges formatervezés
▪ acél váz
▪ kiváló minőségű feszített háló
▪ magas háttámla
▪ krómozott karfa kárpit rátéttel
▪ állítható rugózási keménységű 
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla
▪ krómozott karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ egyedi, sportautó ülésre emlékeztető forma
▪ mesh és puha poliuretán textilbőr
  kárpitozású háttámla és ülőlap
▪ magas háttámla
▪ ezüst színű műanyag karfa
  kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ ezüst színű műanyag lábkereszt 
  parkettagörgővel

LGA 68 CR

nettó ár
karfával

fekete szövet

27 300 Ftfekete PU-textilbőr fekete PU-textilbőr

LEAD lux H nettó ár
karfával

fekete szövet

kárpit
nettó ár
karfával

fekete háló 37 000 Ft fekete háló 48 000 Ft

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ vastag szivacsozás
▪ elegáns, kontrasztos díszvarrás
▪ krómozott karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű 
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg

fekete PU-textilbőr 69 500 Ft
kárpit

31 400 Ft

LEAD lux M

nettó ár
karfával

fekete háló

kárpit

drapp PU-textilbőr

kárpit
nettó ár
karfával

kárpit
nettó ár
karfával

POWER II

MISSOURI smart

MONTGOMERY OREGON kárpit
nettó ár
karfával

40 600 Ft

▪ retró formaterv
▪ párnázott ülés és háttámla
▪ magas háttámla
▪ krómozott karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű    
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt és gázlift
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

PRESTON soft

▪ egyedi, Fabergé-tojásra
  emlékeztető forma
▪ középmagas, hálós háttámla
▪ szövet kárpitozású ülőlap
▪ 4D karfa puha támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika
  műanyag, design burkolatba rejtve
▪ gázliftes magasságállítás
▪ fekete színű alumínium lábkereszt
▪ teherbírás: 120 kg

választható műanyag színek: barna, fehér
választható háttámla háló színek: 

egyeztetés szerint

OVO kárpit
nettó ár
karfával

net 155 000 Ft
MODUS kárpit

nettó ár
karfával

MODUS mesh 37 000 Ft

PRESTON

fekete PU-textilbőr 39 900 Ft PU-textilbőr

▪ különleges formaterv
▪ puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla
▪ krómozott karfa
▪ állítható rugózási keménységű 
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt és gázlift
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

kárpit
nettó ár
karfával

39 000 Ft

▪ különleges formatervezés
▪ acél váz
▪ kiváló minőségű feszített háló
▪ magas háttámla
▪ krómozott karfa kárpit rátéttel
▪ krómozott szánkótalp
▪ teherbírás: 110 kg

SIRIO kárpit

VERMONT kárpit
nettó ár
karfával

▪ fekete valódi bőr
▪ magas háttámla széles fejtámlával
▪ állítható magasságú,
  puha támfelületű műanyag karfa
▪ 5 ponton rögzíthető, állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábkereszt, 
  d: 700 mm
▪ teherbírás: 140 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

MIRUS

váz és háló színek egyeztetés szerint

▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
▪ tartós szivacsozás az ülőlapon
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

35 000 Ft39 000 Ft
 drapp PU-textilbőr 41 900 Ft drapp PU-textilbőr 35 000 Ft

kárpit

választható színek:
mesh - fekete, kék, szürke

szövet - bordó, fekete, kék, szürke, v.zöld

37 000 Ft
mesh/PU-textilbőr

nettó ár
karfával

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

kárpit
nettó ár
karfával

SANDER kárpit
nettó ár
karfával

nettó ár
karfával

textilbőr/mesh 48 000 Ft fekete PU-textilbőr 61 000 Ft

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ magas háttámla fejtámlával
▪ állítható magasságú karfa
  textilbőr támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ puha poliuretán textilbőr
▪ ezüst-fekete színű, felhajtható,
  műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ krómozott lábkereszt
▪ gázliftes magasságállítás
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

PHILADELPHIA kárpit
nettó ár
karfával

fekete valódi bőr 142 000 Ft

▪ puha bonded-bőr
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ festett műanyag karfa
  kárpitozott támfelülettel
▪ festett műanyag lábkereszt
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

bonded-bőr

választható színek:
barna, fekete



teljes magasság 95-108 garancia 2 év teljes magasság 100-113 garancia 2 év teljes magasság 100-113 garancia 2 év teljes magasság 98-111 garancia 2 év
ülésmagasság 50-63 térfogat 0,09 m3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m3 ülésmagasság 50-63 térfogat 0,09 m3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm
ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 45 ülésmélység 45 megr.egys. 1/20

teljes magasság 104-117 garancia 2 év teljes magasság 105-118 garancia 2 év teljes magasság 104-114 garancia 3 év teljes magasság 101-111 garancia 3 év
ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m3 ülésmagasság 42-52 térfogat 0,23 m3 ülésmagasság 47-57 térfogat 0,16 m3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 63 kárpitigény 0,78 fm teljes szélesség 68 kárpitigény 0,77 fm
ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 52 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 46 megr.egys. 1/20 ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 48 megr.egys. 1/10 ülésmélység 46 megr.egys. 1

a képen ergo szivacspárnázattal szerelve

a fenti ár opció nélkül értendő

a képen BR29 ARCO karfával szerelve

a fenti ár karfa nélkül értendő

teljes magasság 101-112 garancia 3 év teljes magasság 101-110 garancia 3 év teljes magasság 103-116 garancia 2 év teljes magasság 100-114 garancia 2 év
ülésmagasság 48-59 térfogat 0,23 m3 ülésmagasság 49-58 térfogat 0,30 m3 ülésmagasság 47-60 térfogat 0,13 m3 ülésmagasság 48-62 térfogat 0,13 m3

teljes szélesség 64 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 63 kárpitigény 1,10 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm
ülésszélesség 52 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 45 ülésmélység 46 ülésmélység 46 ülésmélység 46 megr.egys. 1/12

a képen BR29 ARCO karfával szerelve

a fenti ár karfa nélkül értendő

a képen AR08 karfával szerelve

a fenti ár karfa nélkül értendő

teljes magasság 103-116 garancia 2 év teljes magasság 108-116 garancia 3 év teljes magasság 108-116 garancia 3 év teljes magasság 110-116 garancia 3 év
ülésmagasság 47-60 térfogat 0,23 m3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,30 m3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,30 m3 ülésmagasság 47 térfogat 0,30 m3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 66 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 66 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 50 kárpitigény -
ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható 2-4 hét ülésszélesség 50 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 46 szállítható projekt
ülésmélység 46 ülésmélység 45 ülésmélység 45 ülésmélység 45

a képen BR20 karfával szerelve

a fenti ár karfa nélkül értendő

a képen fejtámlával, vállfával és AR40 karfával 

szerelve, a fenti ár opciók nélkül értendő

a képen fejtámlával, vállfával és karfával szerelve

a fenti ár opciók nélkül értendő

teljes magasság 103-111 garancia 5 év teljes magasság 97 garancia 5 év teljes magasság 99-110 garancia 5 év teljes magasság 99-110 garancia 5 év
ülésmagasság 50-58 térfogat  0,46 m3 ülésmagasság 48 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 62 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény 1,42 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 1,42 fm
ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható projekt
ülésmélység 44-49 megr.egys. 1 ülésmélység 44 megr.egys. 1 ülésmélység 46-50 ülésmélység 46-50

a képen AR40 karfával szerelve

a fenti ár karfa nélkül értendő

teljes magasság 112-123 garancia 5 év teljes magasság 112-123 garancia 5 év teljes magasság 101-113 garancia 5 év teljes magasság 101-113 garancia 5 év
ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 64 kárpitigény 1,42 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 1,42 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,40 fm
ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható projekt
ülésmélység 46-50 ülésmélység 46-50 ülésmélység 46-50 ülésmélység 46-50

teljes magasság 103-114 garancia 5 év teljes magasság 103-114 garancia 5 év teljes magasság 118-127 garancia 5 év teljes magasság 99-108 garancia 5 év
ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 53-62 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 53-62 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 64 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 65 kárpitigény - teljes szélesség 65 kárpitigény -
ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 52 szállítható projekt ülésszélesség 52 szállítható projekt
ülésmélység 46-50 ülésmélység 46-50 ülésmélység 45-50 megr.egys. 1 ülésmélység 45-50 megr.egys. 1

BA, BN, GM, LL, MS, OP 135 000 Ft
TAM 135 900 Ft

31 000 Ft

1870 MOTION kivitel
nettó ár

karfa nélkül
1875/S MOTION kárpit

nettó ár
karfával

fejtámla nélkül 76 000 Ft BA, BN * 76 000 Ft
fejtámlával 89 000 Ft

* BA: 3,52,300,600,840;
BN: 4004,4007,6003,6016,7048,8010,8033BA: 3,52,300,600,840;

BN: 4004,4007,6003,6016,7048,8010,8033

1580 GALA 1640 ASYN ATHEA

vállfa felára

kivitel
nettó ár

karfa nélkül

AU

47 000 Ft
AU 48 800 Ft

BA, BN, GM, LL, MS, OP 50 200 Ft
TAM 51 000 Ft

▪ magas, szögletes, ergonomikus,
  dönthető, állítható magasságú (U&D)
  és mélységű háttámla 
▪ ergonomikus, szögletes ülőlap
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szögletes műanyag lábkereszt
  nagy görgőkkel (d.65)
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra

BA, BN, GM, LL, MS, OP 30 200 Ft

C

29 400 Ft

kárpit
nettó ár

karfa nélkül

27 700 Ft

TAM

64 800 Ft

32 800 Ft
AU 34 500 Ft

BA, BN, GM, LL, MS 35 300 Ft
TAM 36 100 Ft

▪ különleges formájú, magas háttámla
▪ U&D háttámla magasság állítás
▪ aszinkron mechanika: az ülőlap
  és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

35 700 Ft
TAM 36 500 Ft

1350 ASYN ergo 1380 MEK FLUTE kárpit
nettó ár

karfa nélkül

C

BA, BN, GM, LL, MS

nettó ár
karfa nélkül

▪ dönthető, magas, formázott,
  állítható magasságú és mélységű háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ ergonomikus szivacspárnázat felára,
  1080 MEK ergo: 3.300 Ft
  (OP kárpittal nem rendelhető)
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

22 000 Ft

33 200 Ft
AU 34 900 Ft

29 800 Ft
TAM

▪ nagy, ergonomikus háttámla és ülőfelület
▪ U&D háttámla magasság állítás
▪ megnövelt szivacsvastagság és min őség
▪ állítható rugózási keménységű,
  3 karos aszinkron mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra

1140 ASYN

TAM

25 600 Ft

▪ közepes magasságú, dönthető,
  állítható magasságú és mélységű háttámla
▪ ergonomikus háttámla és ülőlap
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

1080 ASYN
1080 ASYN ergo

kárpit

C

22 800 Ft

C

nettó ár
karfa nélkül

TAM

kárpit

1970 MARILYN ülőlap kárpit
nettó ár
karfával

BA, BN *

116 000 Ft
kárpit

nettó ár
karfával

▪ fehér műanyag alkatrészek
▪ magas, ívelt háttámla fejtámasszal
▪ formaöntött poliuretán párnázat
▪ mélységben állítható deréktámasz
▪ állítható magasságú, elforgatható és
  előre-hátra csúsztatható, 3D karfa puha 
támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ szögletes műanyag lábkereszt

121 900 Ft

▪ magas, ívelt háttámla fejtámasszal
▪ formaöntött poliuretán párnázat
▪ mélységben állítható deréktámasz
▪ állítható magasságú, elforgatható és
  előre-hátra csúsztatható, 3D karfa
  puha támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ szögletes műanyag lábkereszt
  nagy parkettagörgőkkel (d.65)

AU 54 500 Ft

BA, BN, GM, LL, MS, OP24 800 Ft

22 700 Ft
24 500 Ft

69 000 Ft

1850 OMNIA white

kárpit
nettó ár

karfa nélkül

C

TAM

kárpit

kárpit
nettó ár

karfa nélkül

C

AU24 000 Ft

kárpit1080 MEK
1080 MEK ergo

C

▪ magas, szögletes, ergonomikus, 
  állítható magasságú háttámla (U&D) 
▪ ergonomikus, szögletes ülőlap
▪ állítható rugózási keménységű 
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szögletes műanyag lábkereszt
  nagy görgőkkel (d.65)
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra

TAM 56 700 Ft

▪ ergonomikus, állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ opció: állítható fejtámla

▪ a fejtámla 20 cm-rel növeli a szék teljes magasságát

▪ formatartó poliuretán szivacspárnázat  

  szögletes vonalvezetéssel

▪ több ponton rögzíthető 

  szinkronmechanika antishock funkcióval

▪ állítható ülésmélység

▪ gázliftes magasságállítás

▪ szögletes műanyag lábkereszt nagy görgőkkel (d.65)

▪ teherbírás: 110 kg

▪ ergonomikusan formázott háttámla
▪ formatartó poliuretán szivacspárnázat  
  szögletes vonalvezetéssel
▪ szögletes profilú, krómozott,
  karfás szánkótalp műanyag támrésszel
▪ teherbírás: 110 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

23 600 Ft

1150 MEK NUVOLA

20 300 Ft

▪ nagyméretű háttámla és ülőlap
▪ megnövelt szivacsvastagság
▪ ergonomikus szivacspárnázat
▪ aszinkron mechanika: az ülőlap
  és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ ergonomikus szivacspárnázat felára,
1170 ASYN ergo: 3 300 Ft

1170 ASYN
1170 ASYN ergo

AU 29 000 Ft

1040 MEK ergo

▪ magas, formázott háttámla
▪ aszinkron mechanika:
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ ergonomikus szivacspárnázat felára,
  1080 ASYN ergo: 3.300 Ft
  (OP kárpittal nem rendelhető)
▪ teherbírás: 110 kg

nettó ár
karfa nélkül

BA, BN, GM, LL, MS, OP

nettó ár
karfa nélkül

BA, BN, GM, LL, MS

TAM
25 900 Ft

30 600 Ft

27 300 Ft22 300 Ft

TAM

C

AU

BA, BN, GM, LL, MS, OP 118 000 Ft

48 600 Ft

kárpit

C

fejtámla felára

AU
83 000 Ft

72 200 Ft AU

kárpit

36 000 Ft
37 700 Ft

kárpit
nettó ár

karfa nélkül

1850 OMNIA

47 000 Ft

38 500 Ft

83 900 Ft

39 300 Ft

▪ dönthető, középmagas, állítható 
  magasságú és mélységű háttámla
▪ szögletes háttámla és ülőlap
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

1640 MEK ATHEA

BA, BN, GM, LL, MS

F O R G Ó S Z É K E K

26 700 Ft

kárpit

nettó ár
karfa nélkül

C

TAM

1890 INFINITY

▪ állítható magasságú, hálós háttámla
▪ állítható deréktámasz
▪ formatartó, poliuretán ülésszivacs
▪ krómozott, karfás szánkótalp
  puha támfelülettel
▪ teherbírás: 110 kg

1850/S OMNIA kárpit
nettó ár
karfával

BA, BN, GM, LL, MS

▪ állítható magasságú, hálós háttámla
▪ állítható deréktámasz
▪ formatartó, poliuretán ülésszivacs
▪ 5 ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ szögletes műanyag lábkereszt
  nagy görgőkkel (d.65)
▪ ülésmélység állító opció felára: 6.000 Ft
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra

▪ fehér műanyag alkatrészek
▪ állítható magasságú, hálós háttámla
▪ állítható deréktámasz
▪ formatartó poliuretán ülésszivacs
▪ 5 ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ polírozott alumínium lábkereszt
  nagy görgőkkel (d.65)
▪ ülésmélység állító opció felára: 6.000 Ft
▪ BR1850 white karfa felára: 23.000 Ft
▪ teherbírás: 110 kg

▪ magas, állítható magasságú 
  háttámla (U&D)
▪ szögletes háttámla és ülőlap
▪ állítható rugózási keménységű 
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra

63 000 Ft
TAM

1640 SYN ATHEA

45 300 Ft BA, BN, GM, LL, MS

TAM

58 900 Ft
BA, BN, GM, LL, MS, OP 47 800 Ft

BA, BN *

3 100 Ft

1380 SYN FLUTE

nettó ár
karfa nélkül

kárpit
nettó ár

karfa nélkül

BA, BN, GM, LL, MS, OP 55 900 Ft

2 400 Ft

C 52 700 Ft

TAM

kárpit

60 800 Ft
62 600 Ft
64 000 Ft

nettó ár
karfa nélkül

TAM

C

AU

BA, BN, GM, LL, MS

BA, BN, GM, LL, MS, OP

73 600 Ft BA, BN, GM, LL, MS, OP

▪ formatartó poliuretán szivacspárnázat
▪ magas, szögletes, ergonomikus, 
  állítható magasságú háttámla (U&D) 
▪ ergonomikus, szögletes ülőlap
▪ állítható rugózási keménységű 
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ műanyag lábkereszt
▪ légpumpás deréktámasz opció felára:12.000 Ft
▪ ülésmélység állító opció felára: 6.000 Ft
▪ FT58 fejtámla felára: 10.500 Ft
▪ teherbírás: 110 kg

▪ magas, állítható magasságú 
  háttámla (U&D)
▪ szögletes háttámla és ülőlap
▪ aszinkron mechanika:
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

kivitel

▪ közepes magasságú, dönthető, állítható 
  magasságú és mélységű háttámla
▪ deréktámasz a hátlapon
▪ ergonomikus ülő- és hátlap
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

AU

kárpit
nettó ár
karfával

kárpit
nettó ár
karfával

58 000 Ft
TAM

▪ magas, ívelt háttámla
▪ formaöntött poliuretán párnázat
▪ mélységben állítható deréktámasz
▪ állítható magasságú, elforgatható és
  előre-hátra csúsztatható, 3D karfa
  puha támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ szögletes műanyag lábkereszt
  nagy parkettagörgőkkel (d.65)

▪ fehér műanyag alkatrészek
▪ magas, ívelt háttámla
▪ formaöntött poliuretán párnázat
▪ mélységben állítható deréktámasz
▪ állítható magasságú, elforgatható és
  előre-hátra csúsztatható, 3D karfa puha 
támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ szögletes műanyag lábkereszt

▪ fehér műanyag alkatrészek
▪ magas, ívelt, feszített hálós háttámla
▪ formaöntött poliuretán párnázat
▪ mélységben állítható deréktámasz
▪ állítható magasságú, elforgatható és
  előre-hátra csúsztatható, 3D karfa puha 
támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ szögletes műanyag lábkereszt

▪ magas, ívelt, lyukacsos műanyag háttámla
▪ formaöntött poliuretán párnázat
▪ háttámla magasság állítás (U&D)
▪ mélységben állítható deréktámasz
▪ állítható magasságú, elforgatható és
  előre-hátra csúsztatható, 3D karfa puha 
támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ szögletes műanyag lábkereszt

TAM

BA, BN, GM, LL, MS, OP 98 000 Ft BA, BN, GM, LL, MS, OP

121 900 Ft

fejtámla felára 14 000 Ft

BA, BN, GM, LL, MS, OP

102 000 Ft

* BA: 3,52,300,600,840;
BN: 4004,4007,6003,6016,7048,8010,8033

nettó ár
karfával

vállfa felára

108 900 Ft TAM

▪ fehér műanyag alkatrészek

▪ magas, ívelt, lyukacsos műanyag háttámla

▪ formaöntött poliuretán párnázat

▪ háttámla magasság állítás (U&D)

▪ mélységben állítható deréktámasz

▪ állítható magasságú, elforgatható és

  előre-hátra csúsztatható, 3D karfa puha támfelülettel

▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika 

  antishock funkcióval

▪ állítható ülésmélység

▪ szögletes műanyag lábkereszt

nagy parkettagörgőkkel (d.65)

nettó ár
karfával

kivitel

93 000 Ft

* BA: 3,52,300,600,840;
BN: 4004,4007,6003,6016,7048,8010,8033

▪ Antares saját formatervezésű, hálós, 
  ergonomikus háttámla
▪ szögletes, kárpitozott ülőlap
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható magasságú,
  krómozott szárú 2D karfa
▪ állítható rugózási keménységű, 
  5 ponton rögzíthető szinkronmechanika
▪ polírozott alumínium lábkereszt
nagy görgőkkel (d 65)

1975 MARILYN ülőlap kárpit
nettó ár
karfával

BA, BN *

▪ Antares saját formatervezésű, hálós, 
  ergonomikus háttámla
▪ szögletes, kárpitozott ülőlap
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható magasságú,
  krómozott szárú 2D karfa
▪ állítható rugózási keménységű, 
  5 ponton rögzíthető szinkronmechanika
▪ polírozott alumínium lábkereszt
nagy görgőkkel (d 65)

TAM

▪ magas, ívelt, feszített hálós háttámla
▪ formaöntött poliuretán párnázat
▪ mélységben állítható deréktámasz
▪ állítható magasságú, elforgatható és
  előre-hátra csúsztatható, 3D karfa
  puha támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ szögletes műanyag lábkereszt
  nagy parkettagörgőkkel (d.65)

1890 INFINITY fejtámlás 
white

1890 INFINITY net kárpit
nettó ár
karfával

BA, BN, GM, LL, MS, OP

1890 INFINITY plast kivitel 1890 INFINITY plast white

121 000 Ft

116 900 Ft

1890 INFINITY white

108 000 Ft

TAM 98 900 Ft

kárpit

118 900 Ft

98 900 Ft

BA, BN, GM, LL, MS, OP

TAM

nettó ár
karfa nélkül

13 100 Ft

121 000 Ft

* BA: 3,52,300,600,840;
BN: 4004,4007,6003,6016,7048,8010,8033

AU

1890 INFINITY net white nettó ár
karfával

1890 INFINITY fejtámlás nettó ár
karfával

BA, BN, GM, LL, MS, OP 98 000 Ft



teljes magasság 102 garancia 5 év teljes magasság 110-122 garancia 1 év teljes magasság 120-129 garancia 1 év teljes magasság 127-136 garancia 2 év
ülésmagasság 51 térfogat  0,46 m3 ülésmagasság 51-63 térfogat 0,11 m3 ülésmagasság 50-59 térfogat 0,16 m3 ülésmagasság 49-58 térfogat 0,40 m3

teljes szélesség 52 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény 1,5 fm teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -
ülésszélesség 52 szállítható projekt ülésszélesség 55 szállítható készlet ülésszélesség 53 szállítható készlet ülésszélesség 43 szállítható készlet
ülésmélység 46 megr.egys. 1 ülésmélység 50 ülésmélység 50 ülésmélység 47

teljes magasság 104-118 garancia 3 év teljes magasság 100-113 garancia 3 év teljes magasság 88-101 garancia 1 év teljes magasság 96-112 garancia 1 év
ülésmagasság 49-63 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 44-57 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 45-59 térfogat 0,07 m3 ülésmagasság 44-56 térfogat 0,09 m3

teljes szélesség 69 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 63 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 1,25 fm
ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 44 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 47 szállítható 3 hét
ülésmélység 48 ülésmélység 48 ülésmélység 40 megr.egys. 1 ülésmélység 45 megr.egys. 1/20

teljes magasság 92-104 garancia 1 év teljes magasság 92 garancia 1 év teljes magasság 104-114 garancia 1 év teljes magasság 86-99 garancia 1 év
ülésmagasság: 48-60 térfogat 0,09 m3 ülésmagasság: 49 térfogat 0,09 m3 ülésmagasság 47-57 térfogat 0,30 m3 ülésmagasság 45-59 térfogat 0,09 m3

teljes szélesség 59 kárpitigény 0,50 fm teljes szélesség 61 kárpitigény 0,50 fm teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm
ülésszélesség: 50 szállítható készlet ülésszélesség: 48 szállítható készlet ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 44 szállítható 2-3 hét
ülésmélység: 50 megr.egys. 1/50 ülésmélység: 48 megr.egys. 1/50 ülésmélység 47 ülésmélység 40 megr.egys. 1/20

teljes magasság 98-109 garancia 3 év teljes magasság 98-109 garancia 3 év teljes magasság 104-113 garancia 3 év teljes magasság 116-125 garancia 3 év
ülésmagasság 40-51 térfogat 0,30 m3 ülésmagasság 41-52 térfogat 0,30 m3 ülésmagasság 47-56 térfogat 0,30 m3 ülésmagasság 47-56 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 64 kárpitigény 1,50 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 1,50 fm teljes szélesség 66 kárpitigény 1,50 fm teljes szélesség 66 kárpitigény 1,93 fm
ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 49 ülésmélység 49 ülésmélység 49-54 ülésmélység 49-54

a képen d.60 görgővel szerelve,

a fenti ár normál görgővel értendő

teljes magasság 101-110 garancia 2 év teljes magasság 94 garancia 3 év teljes magasság 94 garancia 3 év
ülésmagasság 44-53 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 47 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 47 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 64 kárpitigény 1,50 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 1,50 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 1,50 fm
ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 47 szállítható 2-4 hét ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 49 ülésmélység 50 ülésmélység 50

teljes magasság 100-113 garancia 1 év teljes magasság 100-113 garancia 1 év teljes magasság 98-111 garancia 2 év teljes magasság 103-112 garancia 3 év
ülésmagasság 48-61 térfogat 0,09 m3 ülésmagasság 48-61 térfogat 0,13 m3 ülésmagasság 45-59 térfogat 0,13 m3 ülésmagasság 45-54 térfogat 0,23 m3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 63 kárpitigény 0,70 fm
ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 47 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 45 ülésmélység 45 ülésmélység 44 megr.egys. 1/20 ülésmélység 46

a képen BR BUG szürke karfával szerelve,
a fenti ár karfa nélkül értendő

95 000 Ft

TAM 103 300 Ft
100 700 Ft

nettó ár

37 000 Ft

a BOSTON családhoz kínáljuk,
kivéve B.24

kárpit

47 000 Ft
BA, BN, LL, GM, MS, OP 47 800 Ft

TAM 48 600 Ft

nettó ár
karfa nélkül

C 14 900 Ft
AU 16 600 Ft

BA, BN, LL, GM, MS, OP 17 400 Ft
TAM 18 200 Ft

▪ dönthető, állítható magasságú háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ karfa nem szerelhető
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

109 000 Ft

nettó ár
karfával

nettó ár
karfával

123 000 Ft

választható színek:
fekete/fehér, fekete/kék, fekete/pink,

fekete/piros, fekete/szürke

BOSTON H extra kárpit
nettó ár
karfával

AU

17 400 Ft
TAM 18 200 Ft

▪  mesh kárpitozású,
  egyedi formájú design háttámla és ülőlap
▪ "smiley" kárpitozású, rugalmas kagylóülés:
  a combok ergonomikus megtámasztását 
biztosítja
▪ a háttámlára hátitáska akasztható 
▪ gázliftes magasságállítás
▪ karfa nem szerelhető
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 90 kg

AUSTIN II kárpit
nettó ár
karfával

AUSTIN II/S kárpit
nettó ár
karfával

fekete mesh 23 900 Ft fekete mesh 23 900 Ft
átkárpitozási munkadíj 2 200 Ft átkárpitozási munkadíj 2 200 Ft

fekete valódi bőr

▪ alacsony, állítható magasságú
  és mélységű háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ karfa nem szerelhető
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

ATOM kárpit

BORA kárpit

ALPHA RACING

BN, OP, TAM 54 000 Ft

kárpit

nettó ár
karfa nélkül

C 34 500 Ft
AU 36 200 Ft

BA, BN, LL, GM, MS, OP

BUG MEK szürke kárpit

AU

19 000 Ft C 22 800 Ft

▪ szürke színű műanyag elemek (RAL.7036)
▪ dönthető, állítható magasságú és mélységű 
háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szürke műanyag lábkereszt és görgők
▪ terhelhetőség: 110 kg
▪ opció: BR BUG szürke műanyag fix karfa, felára: 
7.000 Ft
▪ napi használati idő: 5-7 óra

TAM 37 800 Ft26 100 FtTAM TAM

BRAVO LXkárpit
nettó ár
karfával

nettó ár
karfa nélkül

a BOSTON családhoz kínáljuk,
kivéve B.24

fekete valódi bőr 83 000 Ft

BOSTON standard

22 300 Ft

kárpit

BN, OP, TAM 73 000 Ft

ülőlap kárpit
nettó ár

karfa nélkül

BA, BN * 65 000 Ft

* BA: 3,52,300,600,840;
BN: 4004,4007,6003,6016,7048,8010,8033

▪ Antares saját formatervezésű, hálós, 
  ergonomikus háttámla
▪ szögletes, kárpitozott ülőlap
▪ krómozott szánkótalp
▪ teherbírás: 110 kg

▪ ívelt, deréktámaszos, feszített hálós háttámla
▪ nagyméretű, fekete mesh ülőlap
▪ szögletes, fix műanyag karfa
▪ állítható rugózási
  keménységű hintamechanika
▪ krómozott lábkereszt
▪ gázliftes magasságállítás
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ szögletes, telekárpitos háttámla és ülőlap
▪ fix háttámla
▪ állítható magasságú, krómozott szárú karfa
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika
  antishock funkcióval
▪ polírozott alumínium lábkereszt
  normál méretű parkettagörgőkkel (d.50)
▪ teherbírás: 140 kg
▪ 24 órás intenzív használatra
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 

BN, OP, TAM

habszivacs

kárpit

AU

▪ ívelt, deréktámaszos, feszített hálós háttámla
▪ nagyméretű, fekete mesh ülőlap
▪ szögletes formájú fix műanyag karfa
▪ krómozott szánkótalp
▪ teherbírás: 110 kg

75 100 Ft

kárpit

64 900 Ft

▪ kerek formájú háttámla és ülőlap
▪ állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ 3 karos, erősített aszinkron mechanika: 
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge 
  egymástól függetlenül állítható
▪ krómozott lábkereszt
▪ gázliftes magasságállítás
▪ teherbírás: 150 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra
▪ a terméket félig szerelve szállítjuk

44 000 Ft 7202 UFO X-TRA 55 000 Ft

▪ szögletes, telekárpitos háttámla és ülőlap
▪ állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ állítható magasságú, krómozott szárú karfa
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika
  antishock funkcióval
▪ polírozott alumínium lábkereszt
  nagy görgőkkel (d.60)
▪ teherbírás: 110 kg

nettó ár
karfával

BA, BN, LL, GM, MS, OP

▪ krómozott acélváz
▪ fekete műanyag kartámasz
▪ szögletes, telekárpitos háttámla és ülőlap
▪ nem rakásolható
▪ teherbírás: 130 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

anyag

54 900 Ft
73 000 Ft

BOSTON/Snettó ár
karfával

71 000 Ft

nettó ár
karfával

BOSTON 4L 

fekete valódi bőr

AU

7201 UFO CR 48 400 Ft

7201 UFO
7201 UFO ergo+

• sportautó ülésre emlékeztető forma
• magas, teljesen hátradönthető háttámla
• nyak- és deréktámasztó párna
• állítható magasságú, elforgatható
  műanyag karfa puha támfelülettel
• állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
• gázliftes magasságállítás
• acél lábkereszt
• design görgők

választható színek:
fekete/piros, fekete/szürke

PU-textilbőr

nettó ár

MS 22 900 Ft
egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén
a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

szerelhető karfák: AR08, AR08 C, BR29 ARCO 

ASTRA kárpit nettó ár

59 000 Ft

AVONDALE II kárpit

▪ ergonomikus háttámla és ülőlap
▪ erősített ergonomikus ülésszivacs
  opció (ergo+) felára: 1.400 Ft
▪ mesh szövetkárpitozás
▪ állítható magasságú, puha támfelület ű 
  műanyag karfa
▪ aszinkron mechanika:
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ műanyag vagy krómozott lábkereszt
  (külön csomagolva)

átkárpitozási munkadíj

típus

7202 UFO X-TRA CR

TAM

58 800 Ft

típus

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén
a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

szerelhető karfák: AR08, AR08 C, BR29 ARCO 

kárpit

TAM 76 900 Ft

nettó ár
karfa nélkül

AMERICA MEK XXL kárpit
nettó ár

karfa nélkül

49 000 Ft

fekete valódi bőr

AMERICA ASYN XXL

BOSTON smart nettó ár
karfával

EFC párna

18 000 Ft memóriahab 6 200 Ft

nettó ár

BOSTON 24

TAM

BA, BN, LL, GM, MS, OP 63 100 Ft BA, BN, LL, GM, MS, OP

Energy Free Comfort - hazai feltalálói e márkanév 
alatt szabadalmaztatták e találmányukat. Egy a 
forgószék ülőlapjába beépített, légmentesen zárható 
párnáról van szó, amelynek az ülőlap aljára kivezetett 
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.

A MemoTouch egy a szék alapértelmezett 
szivacsához plusz rétegként hozzáadott 30 mm-
es memóriás szivacspárna. A normál 
szivacspárnákhoz képest nagyobb mértékben 
igazodik a test formájához, így azoknál többé 
csökkenti az ülés során a comb és fenék 
szöveteire nehezedő nyomást. Hipoallergén 
anyagból készül, nem vált ki allergiás reakciókat.

BA, BN, LL, GM, MS, OP 53 100 Ft

kárpit

▪ kerek formájú háttámla és ülőlap
▪ dönthető, állítható magasságú (U&D)
  és mélységű háttámla 
▪ műanyag lábkereszt
▪ gázliftes magasságállítás
▪ teherbírás: 140 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra
▪ a terméket félig szerelve szállítjuk

anyag nettó ár

TAM

1975/S MARILYN

C 14 900 Ft
AU 16 600 Ft

BA (LL), BN, GM

nettó ár
karfával

C 45 300 Ft

▪ szögletes, trapéz alakú,
  állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ háttámla szivacs: 45 mm, 
  ülőlap szivacs: 45 mm
▪ memória szivacsos üléspárnázat
  felára: 6.200 Ft
▪ aszinkron mechanika:
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ állítható magasságú karfa (BR HANS)
▪ műanyag lábkereszt

BRAVO

nettó ár
karfával

75 000 Ft

24 500 Ft

▪ szögletes, telekárpitos háttámla és ülőlap
▪ krómozott, karfás szánkótalp
  puha támfelülettel
▪ teherbírás: 110 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

AU 51 000 Ft

BA, BN, LL, GM, MS, OP

BOSTON extra kárpit

Ez egy 16 db acél rugót tartalmazó
rugós matrac, amely a szék ülőlapjának 
közepére, az üléskomfort szempontjából 
leglényegesebb,  25x25cm-es felületre kerül 
beépítésre.
Ez a betét fokozottan komfortos ülést tesz 
lehetővé, mivel a rugó a szivacsnál nagyobb 
mértékű és hosszabb ideig fennmaradó 
rugalmassággal rendelkezik.

▪ szögletes, telekárpitos háttámla és ülőlap
▪ állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ állítható magasságú, krómozott szárú karfa
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika
  antishock funkcióval
▪ polírozott alumínium lábkereszt
  nagy görgőkkel (d.60)
▪ teherbírás: 110 kg

fekete valódi bőr

95 000 Ft

nettó ár
karfával

▪ szögletes, telekárpitos háttámla és ülőlap
▪ fix háttámla
▪ állítható magasságú karfa
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika
  antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szögletes műanyag lábkereszt 
  normál görgőkkel (d.50)
▪ teherbírás: 110 kg

TAM 56 900 Ft

▪ szögletes, telekárpitos háttámla és ülőlap
▪ állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ állítható magasságú, krómozott szárú karfa
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika
  antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szögletes műanyag lábkereszt 
  normál görgőkkel (d.50)
▪ teherbírás: 110 kg

kárpit

85 000 Ft AU

CINQUE ASYN LX kárpit

C

AU

Táskarugós matrac

63 000 FtPU-textilbőr

nettó ár
karfával

4 400 Ft
választható színek: fekete, kék, piros, szürke

7201 UFO

BA, BN, LL, GM, MS

31 000 Ft

rugós szivacs

• sportautó ülésre emlékeztető forma
• szép, aprólékos kidolgozású,
  puha textilbőr kárpitozás
• műanyag karfa kárpitozott támfelülettel
• állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
• gázliftes magasságállítás
• műanyag lábkereszt
• design görgők
• teherbírás: 110 kg

7202 UFO X-TRA

6 200 Ft

25 300 Ft

anyag

55 100 Ft

AU 20 700 Ft

▪ magas, dönthető, állítható 
  magasságú és mélységű háttámla
▪ ergonomikus háttámla és ülőlap
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg 
▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ magas, dönthető, állítható 
  magasságú és mélységű háttámla
▪ ergonomikus háttámla és ülőlap
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ BR25 JAZZ fix karfa
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

BA, BN, LL, GM, MS

MemoTouch párnázat

fekete valódi bőr

21 500 Ft

90 900 Ft
BA, BN, LL, GM, MS, OP 89 100 Ft

AU 85 000 Ft

▪ mesh és puha poliuretán textilbőr
  kárpitozású háttámla és ülőlap
▪ ergonomikus háttámla és ülőlap
▪ állítható magasságú, puha támfelület ű
  műanyag karfa
▪ aszinkron mechanika: 
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ műanyag vagy krómozott lábkereszt
  (külön csomagolva)
▪ gázliftes magasságállítás

nettó ár
karfával



teljes magasság 104-114 garancia 3 év teljes magasság 76-88 garancia 1 év teljes magasság 103-114 garancia 3 év teljes magasság 118-130 garancia 1 év
ülésmagasság 48-58 térfogat 0,23 m3 ülésmagasság 47-59 térfogat 0,04 m3 ülésmagasság 44-55 térfogat 0,30 m3 ülésmagasság 48-60 térfogat 0,17 m3

teljes szélesség 63 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 54 kárpitigény 0,29 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 1,50 fm teljes szélesség 68 kárpitigény -
ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 40 szállítható 1-3 hét ülésszélesség 47 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 51 szállítható készlet
ülésmélység 46 ülésmélység 39 megr.egys. 1/20 ülésmélység 47 megr.egys. 2 ülésmélység 50 megr.egys. 1/50

a képen AR08 C karfával szerelve,

a fenti ár karfa nélkül értendő

teljes magasság 107-117 garancia 3 év teljes magasság 102-114 garancia 1 év teljes magasság 93-103 garancia 1 év teljes magasság 106-117 garancia 1 év
ülésmagasság 42-52 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 45-57 térfogat 0,09 m3 ülésmagasság 45-55 térfogat 0,10 m3 ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 69 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 59 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény 1,70 fm
ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 44 szállítható 1-3 hét ülésszélesség 50 szállítható projekt ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 48 megr.egys. 1 ülésmélység 40 megr.egys. 1 ülésmélység 47 megr.egys. 100 ülésmélység 50

teljes magasság 116-125 garancia 3 év teljes magasság 102-112 garancia 1 év teljes magasság 124-132 garancia 3 év teljes magasság 76-89 garancia 1 év
ülésmagasság 44-53 térfogat - ülésmagasság 46-56 térfogat 0,11 m3 ülésmagasság 49-57 térfogat 0,22 m3 ülésmagasság 47-60 térfogat 0,04 m3

teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 75 kárpitigény - teljes szélesség 54 kárpitigény 0,29 fm
ülésszélesség 49 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 40 szállítható 1-3 hét
ülésmélység 49 megr.egys. 1 ülésmélység 49 ülésmélység 47-52 ülésmélység 39 megr.egys. 1/20

teljes magasság 99-109 garancia 1 év teljes magasság 100-113 garancia 1 év teljes magasság 100-113 garancia 1 év teljes magasság 87-94 garancia 1 év
ülésmagasság 41-51 térfogat 0,11 m3 ülésmagasság 47-60 térfogat 0,09 m3 ülésmagasság 47-60 térfogat 0,13 m3 ülésmagasság 47-55 térfogat 0,18 m3

teljes szélesség 63 kárpitigény 0,40 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 60 kárpitigény -
ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 46 szállítható projekt
ülésmélység 46 ülésmélység 45 ülésmélység 45 ülésmélység 48 megr.egys. 1/50

teljes magasság 102-113 garancia 3 év teljes magasság 106-114 garancia 3 év teljes magasság 104-112 garancia 2 év teljes magasság 102-115 garancia 2 év
ülésmagasság 46-57 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 51-59 térfogat 0,16 m3 ülésmagasság 50-58 térfogat 0,16 m3 ülésmagasság 48-61 térfogat 0,16 m3

teljes szélesség 64 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 70 kárpitigény 0,63 fm teljes szélesség 66 kárpitigény 0,63 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,90 fm
ülésszélesség 49 szállítható 2-4 hét ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 48 ülésmélység 50 ülésmélység 49 ülésmélység 50

a képen fekete színű oldalszegéllyel kárpitozva,

az opció felár nélkül kérhető

teljes magasság 100-113 garancia 1 év teljes magasság 104-116 garancia 3 év teljes magasság 116-126 garancia 3 év teljes magasság 100-111 garancia 2 év
ülésmagasság 44-57 térfogat 0,09 m3 ülésmagasság 49-61 térfogat 0,30 m3 ülésmagasság 45-55 térfogat 0,30 m3 ülésmagasság 45-56 térfogat -
teljes szélesség 60 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 1,55 fm teljes szélesség 70 kárpitigény 1,55 fm teljes szélesség 61 kárpitigény 0,35 fm
ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 48 szállítható 2-4 hét ülésszélesség 46 szállítható 2-4 hét ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 45 ülésmélység 49 megr.egys. 4 ülésmélység 46 megr.egys. 1 ülésmélység 48

a képen D.65 görgővel szerelve,

a fenti ár opció nélkül értendő

teljes magasság 99-107 garancia 1 év teljes magasság 114-122 garancia 1 év teljes magasság 100-113 garancia 2 év teljes magasság 107-115 garancia 1 év
ülésmagasság 43-51 térfogat 0,12 m3 ülésmagasság 43-51 térfogat 0,12 m3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,16 m3 ülésmagasság 44-52 térfogat 0,11 m3

teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 62 kárpitigény - teljes szélesség 63 kárpitigény 0,70 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,40 fm
ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 47 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 50 szállítható készlet
ülésmélység 45 ülésmélység 45 ülésmélység 45 ülésmélység 49

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

39 800 Ft

96 200 Ft

LUPO

gyerekszövet

aktuális kárpitválasztékunkról
érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon

PRINCESS kárpit

43 100 Ft

10 900 Ft

nettó ár
karfával

TAM 64 900 Ft 102 100 Ft

▪ magas, ergonomikus, állítható
  magasságú háttámla
▪ markáns, H-alakot formázó deréktámasz
▪ állítható magasságú karfa (BR HANS)
▪ nagy méretű, ergonómiailag formázott,
  3 rétegű, kagylósított üléspárna
▪ aszinkron mechanika: 
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ műanyag lábkereszt

AU 41 000 Ft

▪ különleges forma
▪ fekete műanyag háttámla keret és karfa
▪ fekete, lyukacsos háttámla borítás
▪ fekete hálós háttámla
▪ fekete mesh ülőlap
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika
▪ krómozott gázlift
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

BA, BN, GM, LL, MS

nettó ár
karfával

MS, fejtámla nélkül

nettó ár

COLTON kivitel

▪ ergonomikusan formázott, dús és 
  tartós szivacsozású háttámla és ülőlap
▪ mesh szövetkárpitozás
▪ állítható magasságú,
  puha támfelületű karfa
▪ aszinkron mechanika:
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt

nettó ár
karfával

fekete váz

fehér váz 46 000 Ft

kárpit

nettó ár
karfa nélkül

ülőlap átkárpitozási 
munkadíj

▪ egyedi, sportautó ülésre emlékeztető forma
▪ magas, mesh háttámla fejtámlával
▪ fekete mesh és fekete, puha poliuretán 
  textilbőr kárpitozású ülőlap
▪ egyedi, műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű 
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ parkettagörgő

nettó ár
karfával

49 000 Ft

választható háttámla színek:
pink, szürke, zöld

TAM 18 200 Ft

53 100 Ft

C

▪ színes mintás gyerekszövet
▪ állítható magasságú
  és mélységű háttámla
▪ orsós magasságállítás
▪ karfa nem szerelhető
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 45 kg
▪ napi használati idő: <3 óra

52 700 Ft
53 500 Ft

nettó ár
karfával

színek egyeztetés szerint

▪ szögletes, trapéz alakú,

  állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ háttámla szivacs: 45 mm, ülőlap szivacs: 45 mm

▪ opció: plusz 10 mm szivacs és hosszanti varrás 

  a háttámlán felára: 1.500 Ft 

▪ memória szivacsos üléspárnázat felára: 6.200 Ft

▪ állítható rugózási keménységű, több ponton

  rögzíthető szinkronmechanika antishock funkcióval

▪ műanyag lábkereszt

▪ légpumpás deréktámasz opció felára: 12.000 Ft

  (hosszanti varrás opcióval együtt nem rendelhető)

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén
a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

szerelhető karfák: AR08, AR08 C, BR29 ARCO 

kárpit

16 600 Ft

▪ ergonomikus kialakítású háttámla, amely a gerincet

  teljes hosszában megtámasztja, ugyanakkor a

  lapockák szabad mozgását is lehetővé teszi

▪ állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ ergonomikusan formázott, kagylósított ülés

▪ állítható ülésmélység

▪ 4D karfa

▪ állítható rugózási keménységű, több ponton

  rögzíthető szinkronmechanika antishock funkcióval

▪ szögletes műanyag lábkereszt nagy  

  parkettagörgőkkel (d.65)

▪ teherbírás: 110 kg

BA, BN, GM, LL, MS 35 900 Ft

▪ ergonomikus háttámla
▪ kagylós kialakítású ülőlap
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika
  antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ állítható magasságú karfa (BR HANS)
▪ szögletes műanyag lábkereszt normál 
  méretű görgőkkel
▪ teherbírás: 110 kg

▪ magas, ergonomikus, állítható
  magasságú háttámla
▪ állítható magasságú karfa (BR HANS)
▪ ergonomikus ülőlap
▪ aszinkron mechanika: 
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg

▪ magas, hálós háttámla 
▪ textilbőr kárpitozású fejtámasz
▪ krómozott szárú, fix műanyag karfa 
▪ fekete mesh ülőlap
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

TAM

2 200 Ftülőlap átkárpitozási 
munkadíj

fix szövet

41 800 Ft
41 400 Ft

TENNESSEE

BA, BN, LL, GM, MS, OP

59 000 Ft AU

TAM

nettó ár

9 900 Ft

aktuális kárpitválasztékunkról
érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon

▪ kárpitozott ülőlap és háttámla
▪ állítható fejtámla
▪ állítható magasságú karfa puha támfelülettel
▪ állítható ülésmélység
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika
  antishock funkcióval
▪ polírozott alumínium lábkereszt
  nagy görgőkkel (d.60)
▪ teherbírás: 110 kg

85 000 Ft

14 900 Ft

AU 58 000 Ft

▪ feszített hálós, középmagas háttámla állítható 

deréktámasszal

▪ a fejtámla 19 cm-rel növeli a teljes magasságot

▪ fekete mesh ülőlap, textilbőr oldalszegéllyel

▪ állítható magasságú és szélességű, krómozott

  szárú, puha támfelületű karfa

▪ állítható rugózási keménységű,

  több ponton rögzíthető szinkronmechanika 

  antishock funkcióval

▪ krómozott gázlift

▪ polírozott alumínium lábkereszt

normál méretű parkettagörgőkkel (d.50)

35 100 Ft

AU

BA, BN, LL, GM, MS, OP

73 000 Ft

fejtámla nélkül 86 000 Ft

31 400 Ft

▪ felemás szövetkárpitozás
▪ ergonomikus kialakítású, szögletes háttámla 
▪ szögletes, a háttámla alsó részének színével 
  megegyező kárpitozású ülőlap
▪ szögletes, műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szögletes műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

nettó ár
karfával

BA, BN, LL, GM, MS, OP

fekete mesh

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

PANTHER

BA, BN, LL, GM, MS, OP 63 100 Ft 100 300 FtBA, BN, LL, GM, MS, OP

kárpit
nettó ár
karfával

választható háló színek:
bordó, fekete, neonzöld

egyéb színek egyeztetés szerint

fekete háló

▪ színes mintás gyerekszövet
▪ állítható magasságú
  és mélységű háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ karfa nem szerelhető
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 45 kg
▪ napi használati idő: <3 óra

gyerekszövet

kárpit
nettó ár
karfával

nettó ár
karfával

AU

TAM 36 700 Ft

CINQUE SYN standard szín

STERLING

nettó ár
karfával

kárpit

23 500 Ft

AU

fix szövet 29 900 Ft

kárpit

PRINZ

STERLING fejtámlás

TAM 24 300 Ft

AU 22 700 Ft
BA, BN, LL, GM, MS, OP

JACKSON

C

nettó ár
karfával

▪ magas, hálós háttámla
▪ billenthető fejtámla
▪ állítható magasságú deréktámasz-öv
▪ fekete mesh ülőlap
▪ fix műanyag karfa króm színű díszítéssel
▪ állítható rugózási keménységű 
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg

kárpit SYNERGOS LX

34 000 Ft

választható színek: fehér, fekete, kék,

narancs, piros, szürke, zöld

MS, fejtámlával

HUFO kárpit

kárpit
nettó ár
karfával

MS

43 900 Ft
5 500 Ft

INSIGNIA

AU

▪ magas, ergonomikus,
  állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ ergonomikus ülőlap
▪ megnövelt szivacsvastagság és minőség
▪ 3 karos, erősített aszinkron mechanika: 
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge 
  egymástól függetlenül állítható
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 150 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ magas, dönthető, állítható
  magasságú és mélységű háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ karfa nem szerelhető
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ fehér háttámla keret
▪ feszített szövetes háttámla
▪ fekete mesh kárpitozású ülőlap
▪ fehér, műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ fehér színű acél lábkereszt
▪ parkettagörgő
▪ teherbírás: 110 kg

kárpit
nettó ár

karfa nélkül

C 51 000 Ft

▪ feszített hálós, középmagas háttámla
  állítható deréktámasszal
▪ a fejtámla 19 cm-rel növeli a teljes magasságot
▪ fekete takaróelem és csavar a hátlapon
▪ állítható magasságú, puha támfelületű karfa
▪ mesh ülőlap, fekete textilbőr oldalszegéllyel
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika
  antishock funkcióval
▪ műanyag lábkereszt normál görgőkkel (d.50)
▪ teherbírás: 110 kg 

95 000 Ft

▪ ergonomikus, légáteresztő háttámla
▪ kagylós kialakítású ülőlap
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika
  antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ BR29 ARCO fix műanyag karfa
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra

EDMONTON

választható kombinációk:
készlet szerint

fejtámlával

19 200 Ft

mesh/szövet 24 000 Ft

CLIO kárpit

BA, BN, LL, GM, MS, OP 17 400 Ft

kárpit

fekete mesh/net 29 600 Ft

▪ középmagas, hálós háttámla
▪ fekete mesh ülőlap
▪ egyedi formájú, fix műanyag karfa
▪ gázliftes magasságállítás
▪ állítható rugózási keménységű 
  hintamechanika
▪ elegáns műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

▪ magas, dönthető, állítható 
  magasságú és mélységű háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

MADISON

AU

típus
nettó ár
karfával

2 200 Ft AU 17 600 Ft

kárpit

▪ magas, dönthető, állítható 
  magasságú és mélységű háttámla
▪ BR25 JAZZ fix karfa
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

19 300 Ft

74 000 Ft

NORTON net

80 000 Ft
fejtámla nélkül

TAM

ESTELA ASYN XXL kárpit
nettó ár

karfa nélkül
GOLF kárpit nettó ár HELENA kárpit

nettó ár
karfával

BN, OP, TAM

40 200 Ft

OKLAHOMA

TAM

nettó ár
karfa nélkül

93 000 Ft

kárpit

OKLAHOMA smart nettó ár
karfával

PANTERGOS LX kárpit

C

típuskárpit

fejtámlával

Q3 SYN

60 200 Ft
61 100 Ft

AU

47 800 Ft

nettó ár

41 700 Ft

42 000 Ft

39 900 Ft

nettó ár
karfával

nettó ár
karfa nélkül

15 900 Ft

▪ magas, széles, dönthető,
  állítható magasságú és mélységű háttámla
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ fekete hálós háttámla
▪ szürke kivitel (háttámla keret, ülőlap
  burkolat, ghb, lábkereszt, görgő)
  felára: 10.000 Ft
▪ állítható magasságú, dönthető deréktámasz
▪ kárpitozott ülőlap
▪ állítható rugózási keménységű 
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt

C

nettó ár
karfával

C

33 400 Ft fekete meshC

kárpit
nettó ár
karfával

TAM 54 300 Ft

25 000 Ft

C

MONROE kárpit

TAM

▪ fekete hálós, fix háttámla
▪ állítható deréktámasz
▪ állítható magasságú karfa
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 7-10 óra

fekete mesh

TAM

BA, BN, LL, GM, MS, OP

MEGANE

ülőlap átkárpitozási 
munkadíj 5 500 Ft

kárpit

választható színek:
fekete/szürke, szürke/fekete

18 400 Ft

fix kárpit

▪ felemás szövetkárpitozás
▪ ergonomikus kialakítású, szögletes,
  fejtámlás háttámla
▪ szögletes, a háttámla alsó részének
  színével megegyező kárpitozású ülőlap
▪ szögletes, műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ krómozott gázlift
▪ szögletes krómozott lábkereszt

21 000 Ft

választható háttámla háló színek:
fekete, szürke

ülőlap átkárpitozási 
munkadíj

BA, BN, LL, GM, MS, OP 21 800 Ft
22 600 Ft

LEXINGTON kárpit
nettó ár
karfával

▪ feszített hálós fejtámla, háttámla és ülőlap
▪ állítható fejtámla és deréktámasz
▪ állítható ülésmélység
▪ 4D karfa puha támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető 
  szinkronmechanika
▪ ergonomikus funkciógombok
▪ krómozott gázlift
▪ polírozott alumínium lábkereszt

MEGANE LX

21 000 Ft



teljes magasság 104-112 garancia 1 év teljes magasság 106-115 garancia 2 év teljes magasság 90-103 garancia 2 év teljes magasság 86-94 garancia 1 év
ülésmagasság 47-55 térfogat 0,12 m3 ülésmagasság 47-56 térfogat 0,30 m3 ülésmagasság 43-56 térfogat 0,09 m3 ülésmagasság 46-54 térfogat 0,11 m3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény 1,50 fm teljes szélesség 60 kárpitigény 0,75 fm teljes szélesség 62 kárpitigény - 
ülésszélesség 49 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 47 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 48 szállítható készlet
ülésmélység 49 ülésmélység 47 ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 49 megr.egys. 1/50

teljes magasság 106-119 garancia 2 év teljes magasság 106-119 garancia 2 év teljes magasság 100-110 garancia 3 év
ülésmagasság 49-62 térfogat 0,16 m3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,16 m3 ülésmagasság 43-53 térfogat 0,30 m3

teljes szélesség 60 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 63 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 65 kárpitigény 0,40 fm
ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 50 szállítható 2-4 hét
ülésmélység 46 ülésmélység 46 ülésmélység 46

a képen D.65 görgővel szerelve,

a fenti ár opció nélkül értendő

25 200 FtAU 41 900 Ft

58 400 Ft
TAM

▪ hálós háttámla állítható deréktámasszal
▪ állítható magasságú karfa (BR HANS)
▪ szögletes, kárpitozott ülőlap
▪ táskarugós matrac felára: 6.200 Ft
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szögletes műanyag lábkereszt
normál méretű görgőkkel (d 50)

kárpit
nettó ár
karfával

TEXAS multi 42 500 Ft

választható színek: fekete, kék, szürke

BA, BN, LL, GM, MS, OP 46 000 Ft
TAM

▪ 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
▪ teherbírás: 90 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

AU

C

kárpit

37 100 Ft AU 44 900 Ft

YPSILON net

AU

TEXAS HU
TEXAS HU SYN

58 000 Ft
BA, BN, LL, GM, MS, OP

típus
nettó ár
karfával

▪ magas, ergonomikus,
  állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ ergonomikus ülőlap
▪ táskarugós matrac felára: 6.200 Ft
▪ aszinkron mechanika: 
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg

▪ magas, ergonomikus,
  állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ állítható magasságú karfa (BR HANS)
▪ ergonomikus ülőlap
▪ táskarugós matrac felára: 6.200 Ft
▪ aszinkron mechanika: 
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt

39 300 FtTAM 58 800 Ft

TOM 80 kárpit
nettó ár

karfa nélkül
TRENTON kárpit

XENIA ASYN

BA, BN, LL, GM, MS, OP

TAM

kárpit

47 100 Ft

kárpit

C 57 200 Ft

nettó ár
karfával

43 100 Ft

TEXAS
TEXAS multi

▪ középmagas, telekárpitos háttámla
▪ fix műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika (TEXAS) vagy
  multiblock mechanika (TEXAS multi)
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

35 300 Ft C

46 300 Ft

nettó ár
karfával

MS 28 000 Ft fekete mesh/háló

38 500 Ft

XENIA ASYN LX nettó ár
karfával

BA, BN, LL, GM, MS, OP

▪ középmagas, telekárpitos háttámla
▪ állítható magasságú karfa (BR HANS)
▪ állítható rugózási keménységű
  hintamechanika
▪ opció: állítható rugózási keménységű,
  3 ponton rögzíthető szinkronmechanika   
  (SYN változat) felára: 9.000 Ft
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg

47 800 Ft

▪ középmagas háttámla
▪ fekete mesh ülőlap, hálós háttámla
▪ fix műanyag karfa
▪ gázliftes magasságállítás
▪ állítható rugózási
  keménységű hintamechanika
▪ elegáns műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 100 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

TEXAS 34 000 Ft

nettó ár
karfa nélkül



teljes magasság 83-96 garancia 1 év teljes magasság 49-59 garancia 1 év teljes magasság 50-62 garancia 1 év teljes magasság 41-51 garancia 1 év
ülésmagasság 43-56 térfogat 0,07 m3 ülésmagasság 49-59 térfogat 0,07 m3 ülésmagasság 50-62 térfogat 0,07 m3 ülésmagasság 41-51 térfogat 0,07 m3

teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény 0,50 fm teljes szélesség 58 kárpitigény 0,50 fm teljes szélesség 60 kárpitigény -
ülésszélesség 41 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 38 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 38 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 35 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 40 ülésmélység 38 ülésmélység 38 ülésmélység 35

teljes magasság 95-108 garancia 1 év teljes magasság 97-110 garancia 1 év teljes magasság 99-112 garancia 2 év teljes magasság 101-114 garancia 1 év
ülésmagasság 50-63 térfogat 0,23 m3 ülésmagasság 52-65 térfogat 0,23 m3 ülésmagasság 49-62 térfogat 0,115 m3 ülésmagasság 46-59 térfogat 0,23 m3
teljes szélesség 64 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,62 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,9 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 0,9 fm
ülésszélesség 46 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 46 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 52 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 52 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 45 ülésmélység 45 ülésmélység 48 megr.egys. 4 ülésmélység 44 megr.egys. 4

teljes magasság 84-97 garancia 1 év teljes magasság 82-95 garancia 1 év teljes magasság 82-95 garancia 1 év teljes magasság 49-62 garancia 1 év
ülésmagasság 47-60 térfogat 0,09 m3 ülésmagasság 45-58 térfogat 0,07 m3 ülésmagasság 45-58 térfogat 0,07 m3 ülésmagasság 43-56 térfogat 0,07 m3

teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény -
ülésszélesség 46 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 46 szállítható 1-2 hét ülésszélesség 46 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 35 szállítható 2-3 hét
ülésmélység 42 ülésmélység 42 ülésmélység 42 ülésmélység 26

a képen BR25 JAZZ karfával szerelve

a fenti ár karfa nélkül értendő

teljes magasság 87-100 garancia 1 év teljes magasság 82-95 garancia 1 év teljes magasság 49-62 garancia 1 év teljes magasság 47-59 garancia 1 év
ülésmagasság 47-60 térfogat 0,09 m3 ülésmagasság 45-58 térfogat 0,07 m3 ülésmagasság 43-56 térfogat 0,07 m3 ülésmagasság 47-59 térfogat 0,07 m3

teljes szélesség 63 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény -
ülésszélesség 47 szállítható projekt ülésszélesség 46 szállítható projekt ülésszélesség 35 szállítható projekt ülésszélesség 49 szállítható projekt
ülésmélység 43 megr.egys. 1/300 ülésmélység 42 megr.egys. 1/300 ülésmélység 26 megr.egys. 300 ülésmélység 35 megr.egys. 1/500

teljes magasság 87-100 garancia 1 év teljes magasság 77-89 garancia 1 év teljes magasság 99-112 garancia 1 év teljes magasság 124-134 garancia 2 év
ülésmagasság 49-62 térfogat 0,13 m3 ülésmagasság 46-58 térfogat 0,07 m3 ülésmagasság 45-58 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 46-56 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 62 kárpitigény - teljes szélesség 62 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény -
ülésszélesség 49 szállítható 3-5 hét ülésszélesség 46 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 52 szállítható projekt ülésszélesség 50 szállítható projekt
ülésmélység 44 ülésmélység 43 megr.egys. 1/20 ülésmélység 46 megr.egys. 4 ülésmélység 47

teljes magasság 87 garancia 1 év teljes magasság 70-83 garancia 1 év teljes magasság 120-131 garancia 5 év teljes magasság 128-138 garancia 2 év
ülésmagasság 66-90 térfogat  0,35 m3 lábak mélysége: 39 térfogat 0,07 m3 ülésmagasság 47-58 térfogat 0,65 m3 ülésmagasság 57-67 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 52 kárpitigény - összecsukva 9 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 74 kárpitigény -
ülésszélesség 32 szállítható készlet kinyitva 39 szállítható 3 hét ülésszélesség 52 szállítható projekt ülésszélesség 60 szállítható projekt
ülésmélység 22 megr.egys. 1 lábak szélessége 35 ülésmélység 48-53 ülésmélység 46

teljes magasság 122-133 garancia 5 év teljes magasság 72-94 garancia 1 év teljes magasság 63-82 garancia 2 év
ülésmagasság 42-53 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 60-82 térfogat - ülésmagasság 63-82 térfogat 0,07 m3

teljes szélesség 69 kárpitigény - teljes szélesség 60 kárpitigény - teljes szélesség 46 kárpitigény 0,50 fm
ülésszélesség 54 szállítható projekt ülésszélesség 35 szállítható 3-5 hét ülésszélesség 38 szállítható 2-4 hét
ülésmélység 54 megr.egys. 2 ülésmélység 23 megr.egys. 1/5 ülésmélység 38

választható antisztatikus kárpit színek:
 C.06 kék,

C.11 fekete, C.13 szürke

• 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

1291 ZON antisztatikus anyag

poliuretán63 000 Ft

▪ speciális poliuretán, antisztatikus  
  ülőlap és háttámla
▪ állítható magasságú
  és mélységű háttámla
▪ karfa nem szerelhető
▪ krómozott gázlift
▪ krómozott lábkereszt
▪ antisztatikus görgők
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék
▪ speciális poliuretán támla nélküli ülőke
▪ krómozott gázlift
▪ karfa nem szerelhető
▪ krómozott lábkereszt antisztatikus görgőkkel
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

25 500 Ft

▪ speciális nyereg alakú poliuretán ülőlap
▪ karfa nem szerelhető
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

1380 SYN antisztatikus

1291 ASYN antisztatikus anyag nettó ár

poliuretán 71 000 Ft

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék
▪ speciális poliuretán ülőlap és háttámla
▪ aszinkron mechanika:
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ krómozott gázlift
▪ karfa nem szerelhető
▪ krómozott lábkereszt antisztatikus görgőkkel
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

1291 NOR antisztatikus anyag nettó ár

poliuretán

nettó ár
karfa nélkül

139 500 Ft

kárpit

1292 SELLA

1043 ASYN ergo
antisztatikus

kárpit

C antisztatikus

▪ rétegelt falemez ülőlap és háttámla,
  bükk színben
▪ állítható magasságú és mélységű
  háttámla (1030 NOR wood)
▪ dönthető, állítható magasságú és
  mélységű háttámla (1030 MEK wood)
▪ karfa nem szerelhető
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg

▪ kárpitozott, támla nélküli ülőke
▪ karfa nem szerelhető
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

fix szövet

poliuretán 39 000 Ft

▪ speciális poliuretán támla nélküli ülőke
▪ karfa nem szerelhető
▪ gázliftes magasságállítás
▪ összecsukható lábak
▪ teherbírás: 110 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

1290 NOR

33 000 Ft

529 000 Ft

anyag

antisztatikus 57 000 Ft

1048 ASYN ergo 
antisztatikus45 000 Ft

1030 MEK wood

MAXIMA kárpit
nettó ár
karfával

MARKUS

poliuretán

nettó ár
karfa nélkül

BA, BN, LL, GM, MS, OP 21 800 Ft

1030 ZON medica kárpit

választható antisztatikus kárpit színek:
C.02 piros, C.06 kék,

C.11 fekete, C.13 szürke

▪ textilbőr kárpitozású, támla nélküli ülőke
▪ karfa nem szerelhető
▪ krómozott gázlift
▪ krómozott lábkereszt
▪ fékezhető parkettagörgők
▪ díszvarrás opció felár nélkül kérhető
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

OP

TAM 22 200 Ft

29 800 FtC

AU

nettó ár

ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ CN anyag ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ,
összecsukható

1030 ZON kárpitozott

23 200 Ft 20 600 Ft

C.13 antisztatikus

▪ antisztatikus tulajdonságú forgószék
▪ nem vezető háttámla burkolat
▪ szögletes, ergonomikus háttámla
▪ állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ ergonómiailag formázott ülőlap
▪ állítható rugózási keménységű
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ krómozott gázlift és lábkereszt 
  antisztatikus görgőkkel
▪ teherbírás: 110 kg

▪ speciális poliuretán támla nélküli ülőke
▪ magasságállítás
▪ teherbírás: 110 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

poliuretán 39 000 Ft

▪ speciális poliuretán ülőlap és háttámla
▪ aszinkron mechanika:
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ gázliftes magasságállítás 
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

24 900 Ft
1030 NOR wood

nettó árkárpit

nettó ár

típus

▪ az ülőlapba beépített légpárna
  a labdaszékekével megegyező elv alapján 
  ergonomikus ülést tesz lehetővé
▪ a légpárna zipzáros nyíláson át kivehet ő,
  nyomása szabályozható
  (a termék tartozéka egy kézipumpa)
▪ speciális, gyűrű formájú gázlift kioldó kar
▪ fém lábkereszt tappancsokkal
▪ magasságállítás extra magas gázlifttel
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: <3 óra

▪ rétegelt falemez támla nélküli ülőke, 
  bükk színben
▪ karfa nem szerelhető
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 3-5 óra

anyag

nettó ár
karfával

poliuretán 72 000 Ft YS *

anyag

1041 MEK ergo
antisztatikus

91 000 Ft

nettó ár

anyag

41 600 Ft

1297 ASYN REBECCA anyag
nettó ár

karfa nélkül

▪ extra magas háttámla fejtámasszal 
▪ formaöntött PU szivacsozás
▪ állítható magasságú karfa puha támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ parkettagörgő
▪ az ülőlap és háttámla oldalán
  minden esetben fekete színű kárpittal
▪ 24 órás intenzív használatra
▪ teherbírás: 130 kg

anyag nettó ár

poliuretán 49 500 Ft

anyag
nettó ár

karfa nélkül

C antisztatikus

1030 ZON wood kivitel

rétegelt fa 17 500 Ft
nettó árkárpit

31 000 Ft

21 400 Ft

nettó ár

▪ tartós valódi bőr- vagy szövetkárpitozás
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ magasságban és oldalirányban
  állítható műanyag karfa
▪ karfába integrált funkciógombok
▪ ergonomikus kialakítású ülőlap
▪ állítható ülésmélység
▪ több ponton rögzíthető, állítható
  rugózási keménységű multiblock mechanika
▪ 24 órás intenzív használatra
▪ teherbírás: 159 kg

▪ magas háttámla állítható fejtámasszal
▪ formaöntött PU szivacsozás
▪ felhajtható karfa kárpitozott támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető, állítható
  rugózási keménységű multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt
  normál méretű parkettagörgőkkel (d.50)
▪ 24 órás intenzív használatra
▪ teherbírás: 130 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk,

kárpit

nettó ár
karfa nélkül

poliuretán

▪ speciális poliuretán ülőlap és háttámla
▪ dönthető, állítható magasságú
  és mélységű háttámla
▪ gázliftes magasságállítás 
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

fix szövet 591 000 Ft YS * 163 000 Ft

nettó ár

poliuretán 39 000 Ft

kárpit
nettó ár
karfával

* választható színek:
bordó, fekete, s.kék, s.zöld,

szürke, v.kék, v.zöld
egyéb színek egyeztetés szerint

ZEPPELIN 
ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ

légpárnás

kárpit nettó ár

1290 ZON

41 000 Ft

választható színek:
bordó, fekete, kék, szürke

▪ tartós szövetkárpitozás
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ ergonomikus kialakítású ülőlap
▪ állítható magasságú karfa,
  lágy poliuretán toppal
▪ több ponton rögzíthető, állítható rugózási
  keménységű multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ 24 órás intenzív használatra
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

WORK

▪ speciális poliuretán ülőke
▪ gázliftes magasságállítás 
▪ karfa nem szerelhető
▪ krómozott lábkereszt tappancsokkal
▪ lábtartó
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: <3 óra

poliuretán 65 000 Ft

anyag nettó ár

▪ speciális poliuretán ülő- és hátlap
▪ állítható magasságú
  és mélységű háttámla
▪ karfa nem szerelhető
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

MS

választható lábkereszt színek:
fekete, szürke

▪ speciális, lyukacsos poliuretán
  ülőlap és háttámla
▪ állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ aszinkron mechanika:
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
  egymástól függetlenül állítható
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

nettó ár CONCORDE kárpit
nettó ár
karfával

▪ speciális poliuretán ülőlap és háttámla
▪ állítható magasságú
  és mélységű háttámla
▪ gázliftes magasságállítás 
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

▪ speciális poliuretán támla nélküli ülőke
▪ karfa nem szerelhető
▪ gázliftes magasságállítás
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg
▪ napi használati idő: 5-7 óra

anyag nettó ár

nettó ár

poliuretán

1049 MEK ergo 
antisztatikus

típusnettó ár

antisztatikus 62 000 Ft

1290 ASYN

▪ 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

▪ 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

nettó ár

nettó ár

50 000 Ft

M U N K A S Z É K E K

1030 NOR wood kivitel

választható antisztatikus kárpit színek:
 C.06 kék,

C.11 fekete, C.13 szürke

• 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

* választható színek:
bordó, fekete, s.kék, s.zöld,

szürke, v.kék, v.zöld
egyéb színek egyeztetés szerint

1298 MOON

1290 MEK

fekete valódi bőr 674 000 Ft
választható szövetszínek:

bordó, fekete, szürke

választható antisztatikus kárpit színek:
C.02 piros, C.06 kék,

C.11 fekete, C.13 szürke

poliuretán 27 000 Ft

1824 LEI


