Irodaszék Akció
Az akciós árak érvényesek: 2021.01.12-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig.

készlet 2021.01.12
(db)

Akciós bruttó ár

OKLAHOMA classic

▪ hálós háttámla, állítható deréktámasz
▪ fekete mesh ülőlap,
textilbőr oldalszegély
▪ 3D karfa, krómozott szár,
puha támfelület
▪ szinkronmechanika (antishock)
▪ polírozott alu lábkereszt, d.50
parkettagörgők
▪ teherbírás: 110 kg

37

93 000 Ft

MIRO standard

▪ hálós, középmagas háttámla,
állítható deréktámasz
növeli a magasságot
▪ fekete szövet kárpitozású ülőlap
▪ 1D karfa, puha támfelület
▪ állítható ülésmélység
▪ szinkronmechanika (antishock)
▪ szögletes műanyag lábkereszt,
d.60 görgők
▪ teherbírás: 130 kg

>50

75 000 Ft

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

neonzöld - 46
kék - 22
lila - 43
szürke - 39

41 000 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 - >50
bordó - 46
narancs - 50
zöld - 40

29 900 Ft

TENNESSEE 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 - 32
narancs - 23
neonzöld - 37

26 500 Ft

ALTON-82

▪ ívelt, feszített hálós háttámla
▪ fekete mesh ülőlap
▪ szögletes, fix műanyag karfa
▪ állítható hintamechanika
▪ krómozott lábkereszt
▪ gázliftes magasságállítás
▪ teherbírás: 110 kg

narancs - 21

27 900 Ft

ALTON-81

▪ ívelt, műanyag háttámla
▪ fekete mesh ülőlap
▪ fix műanyag karfa
▪ állítható hintamechanika
▪ szögletes műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg

39

27 900 Ft

név

kép

leírás

HÁLÓS forgószékek

1. oldal

GAMER forgószékek

ALPHA RACING

▪ sportautó ülés
▪ magas, teljesen hátradönthető háttámla
▪ nyak- és deréktámasztó párna
▪ 2D karfa, puha támfelület
▪ állítható hintamechanika
▪ festett acél lábkereszt
▪ design görgők
▪ teherbírás: 110 kg

fekete/piros - 81
fekete/szürke - 33

70 000 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 - 41
fekete/v.kék - 25

66 000 Ft

NEWDALE

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma
▪ mesh-textilbőr kárpitozás
▪ műanyag karfa párnázott támfelülettel
▪ állítható hintamechanika
▪ műanyag lábkereszt
▪ design görgők
▪ teherbírás: 110 kg

fekete/piros - 32
fekete/fehér - 41

41 000 Ft

TEXTILBŐR forgószékek

SANFORD

▪ puha poliuretán textilbőr vagy szürke szövet
▪ ezüstszürke színű karfa
kárpitozott támfelülettel
▪ állítható rugózási keménységű
hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ design műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 110 kg

2. oldal

piros >50
drapp - 43
szövet szürke - 38

37 500 Ft

OPERATÍV forgószékek
7201 UFO

▪ ergonomikus háttámla és ülőlap
▪ mesh szövetkárpitozás
▪ 1D karfa, puha támfelület
▪ aszinkron mechanika, súlyhoz állítható
▪ műanyag vagy krómozott (CR)
lábkereszt (külön csomagolva)
▪ teherbírás: 110 kg

piros - 49
ezüst >50

49 900 Ft

7201 UFO
átkárpitozott
MS szövettel

▪ ergonomikus háttámla és ülőlap
▪ mesh szövetkárpitozás
▪ 1D karfa, puha támfelület
▪ aszinkron mechanika, súlyhoz állítható
▪ műanyag vagy krómozott (CR)
lábkereszt (külön csomagolva)
▪ teherbírás: 110 kg

megredendelésre
MS.04 fűzöld
MS.12 ezüst
MS.13 narancssárga >50
MS.14 élénkzöld >50

57 000 Ft

megrendelésre

47 500 Ft

megrendelésre

45 000 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: 3.000 Ft

megrendelésre

35 800 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: 3.000 Ft

megrendelésre

24 100 Ft

TOM 80 LX
MS kárpittal
fix karfa

▪ egyedi, ergonomikus kialakítású háttámla
▪ az egymással szimmetrikus,
gumifoglalatban rögzített ikerháttámlák
a felsőtestet rugalmasan támasztják
▪ a rugalmas kagylóülés a combok
ergonomikus megtámasztását biztosítja
▪ fix műanyag karfa (BR25 Jazz)
▪ állítható ülésmélység
▪ műanyag lábkereszt
▪ teherbírás: 90 kg

megrendelésre

29 900 Ft

XENIA ASYN LX
C, DO, GM, színes
mesh kárpittal

PANTERGOS LX
C kárpittal

▪ magas, ergonomikus,
állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ ergonomikus ülőlap
▪ aszinkron mechanika
▪ állítható magasságú karfa BR HANS
▪ TRM matracos ülés felár: 4.700 Ft
▪ MemoTouch szivacs felár: 3.900Ft
▪ krómozott lábkereszt felár: 3.000 Ft
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.02 szürke, MS.03 terrakotta, MS.12 ezüst, MS.13
narancssárga, MS.14 élénkzöld
▪ 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: 3.000 Ft
▪ TRM matracos ülés felár: 4.700 Ft

3. oldal

EGYÉB termékek
Térdeplőszék

• fekete festett acél váz
• szövet kárpitozás
• orsós magasságállítás
• 2 fékezhető görgő
• teherbírás: 90 kg

szürke >50
zöld 15
kék 6

31 000 Ft

LEPUS LC

▪ krómozott váz
▪ fa palást
▪ műanyag lábdugók
▪ teherbírás: 90 kg

bükk >50
fehér >50

11 800 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

7 100 Ft

ORIONE

▪ fém állófogas
▪ cseresznye színre
pácolt fa elemek
▪ esernyőtartóval

ezüst - 37
fekete - 8

30 000 Ft

DALLAS

▪ fém állófogas
▪ cseresznye színre pácolt fa elemek
▪ esernyőtartóval

20

29 500 Ft

BISTROT

▪ fém állófogas
▪ esernyőtartóval

fehér - 5
fekete - 24

25 500 Ft

ELIX

▪ fém állófogas
▪ krómozott váz
▪ fekete műanyag
elemek
▪ esernyőtartóval
▪ vállfás használatra
is alkalmas

>50

23 900 Ft

4. oldal

KIEGÉSZÍTŐ opciók
Ez egy 16 db acél rugót tartalmazó
rugós matrac, amely a szék ülőlapjának közepére, az
üléskomfort szempontjából leglényegesebb, 25x25cmes felületre kerül beépítésre.
Ez a betét fokozottan komfortos ülést tesz lehetővé,
mivel a rugó a szivacsnál nagyobb mértékű és
hosszabb ideig fennmaradó rugalmassággal
rendelkezik.

-

11 400 Ft

memóriás ülésszivacs-párna kiegészítés
szendvics összetétel: 60 mm normál + 30 mm
memóriás szivacs

-

9 500 Ft

▪ felárként műanyag lábkereszt d.600 helyett
▪ anyag: krómozott acél
▪ átmérő: 640 mm, görgő csap átmérő: 11 mm

-

7 300 Ft

OP textilbőr kárpit
felár

nettó ár/szék

-

5 800 Ft

TAM kárpit felár

nettó ár/szék

-

5 800 Ft

BA, LL kárpit felár

nettó ár/szék

-

4 400 Ft

BN kárpit felár

nettó ár/szék

-

4 400 Ft

FO (Fortis) kárpit
felár

nettó ár/szék

-

4 400 Ft

L (Eco-Lana) kárpit
felár

nettó ár/szék

-

4 400 Ft

GM kárpit felár

nettó ár/szék

-

1 500 Ft

mesh kárpit felár

nettó ár/szék

-

2 500 Ft

AV kárpit felár

nettó ár/szék

-

1 500 Ft

DO kárpit felár

nettó ár/szék

-

0 Ft

parkettagörgő felár

5 db, csere felár

-

1 300 Ft

TRM= táskarugós
matrac

MemoTouch
memóriás ülésszivacspárna, a
normál párnázat
helyett
lábkereszt
krómozott d.640
FELÁR

5. oldal

