
név kép leírás
készlet 2020.02.13.

(db)
Akciós bruttó ár

MIRO extra 

fejtámlával

▪ hálós háttámla állítható deréktámasszal

▪ állítható magasságú fejtámla

▪ fekete szövet kárpitozású ülőlap

▪ állítható magasságú, szélességű, előre-hátra

  csúsztatható 3D karfa puha támfelülettel

▪ állítható ülésmélység

▪ állítható rugózási keménységű, több ponton 

rögzíthető szinkronmechanika antishock funkcióval

▪ szögletes alumínium lábkereszt d.60 görgőkkel

▪ teherbírás: 130 kg

167 + 40 (w14) 94 900 Ft

MIRO lábtartós 

fejtámlával

▪ hálós háttámla állítható deréktámasszal

▪ állítható magasságú fejtámla

▪ fekete szövet kárpitozású ülőlap

▪ állítható magasságú, elforgatható, előre-hátra

  csúsztatható 3D karfa puha támfelülettel

▪ kihúzható lábtartó

▪ állítható rugózási keménységű, egy ponton 

rögzíthető szinkronmechanika

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.60 görgőkkel

▪ teherbírás: 110 kg

82 65 900 Ft

MIRO smart 

fejtámlás

▪ hálós, középmagas háttámla fejtámlával, 

  állítható deréktámasszal

▪ fekete szövet ülőlap

▪ állítható magasságú karfa puha támfelülettel

▪ állítható rugózási keménységű, egy ponton 

rögzíthető szinkronmechanika

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.60 görgőkkel

▪ teherbírás: 110 kg

112 63 000 Ft

MIRO Smart 

▪ hálós, középmagas háttámla

  állítható deréktámasszal

▪ fekete szövet ülőlap

▪ állítható magasságú karfa puha támfelülettel

▪ állítható rugózási keménységű, egy ponton 

rögzíthető szinkronmechanika

▪ szögletes műanyag lábkereszt d.60 görgőkkel

▪ teherbírás: 110 kg

125 + 40 (w14) 58 000 Ft

MIRO 4L

▪ feszített hálós háttámla

▪ szürke, porszórt acélváz

▪ műanyag támfelületű karfa

▪ fekete szövet kárpitozású ülőlap

▪ teherbírás: 110 kg

▪ lapra szerelve

240 + 160 (w14) 30 000 Ft

OKLAHOMA 

smart

▪ 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 

narancs - 11

bordó - 10

fehér - 5

szürke - 4

piros - 1

75 900 Ft

OKLAHOMA 

smart  >5db

- min 5 db egyidejű megrendelése esetén - 75 900 Ft

Az akciós árak érvényesek: 2020.02.13-tól visszavonásig, vagy a készlet erejéig.

Irodaszék Akció



MADISON színes

▪ középmagas, hálós háttámla

▪ fekete mesh ülőlap

▪ egyedi formájú, fix műanyag karfa

▪ gázliftes magasságállítás

▪ állítható rugózási keménységű 

  hintamechanika

▪ elegáns műanyag lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

sárga - 50

kék - 48

lila - 47
37 000 Ft

ALTON-82

▪ ívelt, feszített hálós háttámla

▪ fekete mesh ülőlap

▪ fix műanyag karfa

▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt

▪ gázliftes magasságállítás

▪ teherbírás: 110 kg

fekete - 82

narancs - 44 27 000 Ft

TRENTON

▪ középmagas háttámla

▪ fekete mesh ülőlap, hálós háttámla

▪ fix műanyag karfa

▪ gázliftes magasságállítás

▪ állítható rugózási

  keménységű hintamechanika

▪ elegáns műanyag lábkereszt

▪ teherbírás: 100 kg

fekete - 148

bordó - 50

narancs - 50

zöld - 40

27 200 Ft

TENESSEE színes

▪ 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

lila - 43

narancs - 38

királykék - 29

neonzöld - 17

bordó - 6

25 990 Ft

ALPHA RACING

▪ 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

▪ teherbírás: 110 kg

 fekete/piros - 111

 fekete/szürke - 68 61 900 Ft

ALFA ROMEO

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma

▪ magas háttámla

▪ nyak- és deréktámasztó párna

▪ állítható magasságú, műanyag karfa

  puha támfelülettel

▪ állítható rugózási keménységű

  hintamechanika

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt

▪ design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

fekete/szürke - 39 61 900 Ft

DAKAR

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma

▪ magas háttámla

▪ nyak- és deréktámasztó párna

▪ állítható magasságú, forgatható műanyag 3D

  karfa puha támfelülettel

▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika

▪ műanyag design lábkereszt

▪ design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

fekete/piros - 40 57 900 Ft



MONTE-CARLO

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma

▪ magas háttámla

▪ nyak- és deréktámasztó párna

▪ állítható magasságú, forgatható műanyag 3D

  karfa puha támfelülettel

▪ állítható rugózási

  keménységű hintamechanika

▪ műanyag design lábkereszt

▪ design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

 fekete/fehér - 50

 fekete/v.kék - 43 57 900 Ft

AVONDALE II

• 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

piros - 111

kék - 81

szürke - 18 + 70 (w13)

pink - 20

fehér - 44 + 50 (w13)

36 000 Ft

MIDLAND

▪ fekete, puha poliuretán textilbőr

▪ magas háttámla, visszahajlított fejtámasz

▪ kárpitozott karfa

▪ polírozott alumínium karfa, párnázott támfelület

▪ állítható deréktámasz

▪ állítható rugózási keménységű 

  hintamechanika

▪ krómozott acél lábkereszt

▪ teherbírás: 135 kg

70 82 000 Ft

7202 X-TRA

▪ mesh és puha poliuretán textilbőr

  kárpitozású háttámla és ülőlap

▪ ergonomikus háttámla és ülőlap

▪ állítható magasságú, puha támfelületű

  műanyag karfa

▪ aszinkron mechanika: 

  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge

  egymástól függetlenül állítható

▪ műanyag lábkereszt

  (külön csomagolva)

▪ gázliftes magasságállítás

▪ teherbírás: 110 kg

133 65 500 Ft

POWER II

▪ puha poliuretán textilbőr

▪ magas háttámla fejtámasszal

▪ ezüst-fekete színű, felhajtható,

  műanyag karfa kárpitozott támfelülettel

▪ állítható rugózási keménységű

  hintamechanika

▪ gázliftes magasságállítás

▪ krómozott lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

bézs - 93

narancs - 5

zöld - 4

fekete - 4 + 50 (w13)

46 900 Ft

SANFORD

▪ puha poliuretán textilbőr vagy szürke szövet

▪ ezüstszürke színű karfa 

  kárpitozott támfelülettel

▪ állítható rugózási keménységű

  hintamechanika

▪ gázliftes magasságállítás

▪ design műanyag lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

piros - 60

szürke - 58

drapp - 52

fekete - 45

szövet  szürke - 58

34 500 Ft

PITTSBURG

▪ puha poliuretán textilbőr

▪ ezüstszürke színű karfa 

  textilbőr támfelülettel

▪ állítható rugózási keménységű

  hintamechanika

▪ gázliftes magasságállítás

▪ fém lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

fekete - 31

piros - 21+17

drapp - 19

narancs - 13

kék - 10

lila - 9

29 900 Ft



TEXAS multiblock 

kék

▪ középmagas, telekárpitos háttámla

▪ fix műanyag karfa

▪ multiblock mechanika

▪ gázliftes magasságállítás

▪ krómozott lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

kék - 174 45 900 Ft

TEXAS mesh 2D 

multiblock

▪ középmagas, telekárpitos háttámla

▪ mesh szövetkárpitozás

▪ állítható magasságú karfa

  puha támfelülettel

▪ multiblock mechanika

▪ gázliftes magasságállítás

▪ krómozott lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

115 51 000 Ft

TEXAS mesh 2d

▪ középmagas, telekárpitos háttámla

▪ mesh szövetkárpitozás

▪ állítható magasságú karfa

  puha támfelülettel

▪ állítható rugózási keménységű

  hintamechanika

▪ krómozott lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

126 41 000 Ft

LGA 71 CR szövet

▪ puha poliuretán textilbőr

▪ világosszürke díszszegély

▪ magas háttámla

▪ műanyag karfa

▪ állítható rugózási keménységű

  hintamechanika

▪ gázliftes magasságállítás

▪ krómozott lábkereszt és gázlift

▪ teherbírás: 110 kg

acélkék - 52

óarany - 29 29 900 Ft

LGA 71 CR szövet 

3 db-tól
- min 3 db egyidejű megrendelése esetén - 29 900 Ft

XENIA ASYN LX 

DO, GM, színes 

mesh kárpittal

▪ magas, ergonomikus,

  állítható magasságú háttámla (U&D)

▪ ergonomikus ülőlap

▪ aszinkron mechanika: 

  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge

  egymástól függetlenül állítható

▪ állítható magasságú karfa BR HANS

▪ műanyag lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

▪ TRM  matracos ülés felár: 4.200 Ft

▪ MemoTouch szivacs felár:  3.700Ft

▪ krómozott lábkereszt felár: 2.700 Ft

DO.02 fekete, DO.05 szürke, DO.04 királykék, DO.07 

s.kék, DO.06 zöld, DO.03 piros, DO.09 narancs

GM.300 piros, GM.590 zöld, GM.450 drapp, GM.240 

kék

MS.12 ezüst, MS.13 narancssárga, MS.14 élénkzöld

megrendelésre 46 900 Ft

XENIA ASYN LX 

EFC

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.

megrendelésre 64 900 Ft



PANTERGOS LX

C kárpittal

▪ magas, ergonomikus háttámla

▪ markáns, H-alakot formázó deréktámasz

▪ nagy méretű, ergonómiailag formázott,

  3 rétegű, kagylósított üléspárna

▪ aszinkron mechanika: 

  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge

  egymástól függetlenül állítható

▪ állítható magasságú karfa BR HANS

▪ műanyag lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

▪ krómozott lábkereszt felár: 2.700 Ft

▪ TRM matracos ülés felár: 4.200 Ft

megrendelésre 41 500 Ft

SYNERGOS LX

C kárpittal

▪ magas, ergonomikus háttámla

▪ ergonomikus ülőlap

▪ aszinkron mechanika: 

  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge

  egymástól függetlenül állítható

▪ állítható magasságú karfa BR HANS

▪ műanyag lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

▪ krómozott lábkereszt felár: 2.700 Ft

megrendelésre 34 500 Ft

BRAVO LX 

C kárpittal

▪ magas, dönthető, állítható 

  magasságú és mélységű háttámla

▪ ergonomikus háttámla és ülőlap

▪ BR25 JAZZ fix karfa

▪ műanyag lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

▪ krómozott lábkereszt felár: 2.700 Ft

▪ BR FRITZ állítható karfa  felára: 2.800 Ft

megrendelésre 23 900 Ft

MEGANE

C.02 piros

▪ magas, dönthető, állítható 

  magasságú és mélységű háttámla

▪ gázliftes magasságállítás

▪ műanyag lábkereszt

▪ teherbírás: 110 kg

55 16 500 Ft

LUCIA

C kárpittal

▪ fekete porszórt acélváz

▪ hátlap szivacs: 20 mm, ülőlap szivacs: 20 mm

▪ rétegelt falemez ülőlap és háttámla panel

▪ ülőlap alatt fedőkárpit

▪ rakásolható

megrendelésre 7 400 Ft

LUCIA

DO, GM, színes 

mesh kárpittal

-

DO.02 fekete, DO.05 szürke, DO.04 királykék, DO.07 

s.kék, DO.06 zöld, DO.03 piros, DO.09 narancs

GM.300 piros, GM.590 zöld, GM.450 drapp, GM.240 

kék

MS.12 ezüst, MS.13 narancssárga, MS.14 élénkzöld

megrendelésre 8 500 Ft

Lepus LC (csak 

négyesével 

rendelhető!)

▪ krómozott váz

▪ fa palást

▪ műanyag lábdugók

▪ teherbírás: 90 kg

▪ négyesével rendelhető

bükk - 260

fehér - 116 11 900 Ft

COMFORT 

lábtámasz

▪ optimális tartást biztosít

▪ segíti a véráramlást az alsó

   végtagokban

▪ állítható dőlésszög és magasság

16 11 000 Ft



TRM= táskarugós 

matrac

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.

- 7 100 Ft

MemoTouch 

memóriás ülés-

szivacspárna, a 

normál párnázat 

helyett

memóriás ülésszivacs-párna kiegészítés

szendvics összetétel: 60 mm normál + 30 mm 

memóriás szivacs

- 6 300 Ft

lábkereszt 

krómozott d.640

FELÁR

▪ felárként műanyag lábkereszt d.600 helyett

▪ anyag: krómozott acél

▪ átmérő: 640 mm, görgő csap átmérő: 11 mm

- 4 600 Ft

L-es helyett XL-es 

méretű ülőlap 

(Pantergos, Xenia 

esetében)

50-85 mm vastagságú 

ergonomikus szivacspárnázat
- 4 300 Ft

OP textilbőr kárpit 

felár
bruttó ár/szék - 3 800 Ft

TAM kárpit felár nettó ár/szék - 3 800 Ft

BA, LL kárpit felár nettó ár/szék - 2 900 Ft

BN kárpit felár nettó ár/szék - 2 900 Ft

FO (Fortis) kárpit 

felár
nettó ár/szék - 2 900 Ft

L (Eco-Lana) kárpit 

felár
nettó ár/szék - 2 900 Ft

GM kárpit felár nettó ár/szék - 1 100 Ft

mesh kárpit felár nettó ár/szék - 1 700 Ft

AV kárpit felár nettó ár/szék - 1 100 Ft

DO kárpit felár nettó ár/szék - 1 100 Ft

parkettagörgő felár 5 db, csere felár - 1 100 Ft

további plusz 1 év 

jótállási idő
a szék árának +5%-a - 5%


