Név

Műszaki paraméterek, leírás

Utólagos Utólagos
átutalásos átutalásos
nettó
akciós
listaár
nettó ár

160x160 cm szövetes, állványos
matt fehér vetítővászon

19 680

17 712

125x125 cm szövetes, fali rolós,
matt fehér vetítővászon

20 620

18 558

Szivacsozott, műbőrrel vagy szövetkárpittal
bevont kárpitos szerkezettel rendelkező,
feltűnően kényelmes klubfotel.
Méretek:
- teljes szélesség: 74 cm
- teljes mélység: 57 cm
- teljes magasság: 77 cm
- ülőfelület magassága: 41 cm
Mont Martre 100 egyszemélyes,
- ülőfelület szélessége: 44 cm
szivacsozott, kárpitozott klubfotel
- ülőfelület mélysége: 48 cm
- támla magassága: 40 cm
Választható színek: beige műbőr,
sötétbarna műbőr, fekete műbőr,
világosbarna szövet kárpit, sötétbarna
szövet kárpit.
A fentiekből választott kárpitszínt
megrendeléskor szíveskedjenek megadni!

23 980

21 582

Szivacsozott, műbőrrel vagy szövetkárpittal
bevont kárpitos szerkezettel rendelkező,
feltűnően kényelmes kanapé.
Méretek:
- teljes szélesség: 134 cm
- teljes mélység: 57 cm
- teljes magasság: 77 cm
- ülőfelület magassága: 41 cm
- ülőfelület szélessége: 105 cm
- ülőfelület mélysége: 48 cm
- támla magassága: 40 cm
Választható színek: beige műbőr,
sötétbarna műbőr, fekete műbőr,
világosbarna szövet kárpit, sötétbarna
szövet kárpit.
A fentiekből választott kárpitszínt
megrendeléskor szíveskedjenek megadni!

35 960

32 364

Mont Martre 102 kétszemélyes,
szivacsozott, kárpitozott kanapé
(pad)

Kép

Az akciós árak 2019. 11. 22-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó
egységárakat tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén
további fizetési kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!

Név

Műszaki paraméterek, leírás

Utólagos Utólagos
átutalásos átutalásos
nettó
akciós
listaár
nettó ár

Herkules fém lengővázas, karfás
fotel műbőr kárpitozással

- festett fémszerkezet, lengővázas, fix
karfás kialakítás
- műbőr kárpitozású ülő- és hátlap,
valamint karfa
- teljes magasság: 100 cm
- ülőfelület magassága: 46 cm
- ülőfelület szélessége: 43 cm
- ülőfelület mélysége: 42 cm
- súly: 13 kg
- összeszerelést igényel
Választható színek: cappuccino, szürke
A fentiekből választott kárpitszínt
megrendeléskor szíveskedjenek megadni!

22 940

20 646

Herkules fém lengővázas fotel
műbőr kárpitozással

- festett fémszerkezet, lengővázas
kialakítás
- műbőr kárpitozású ülő- és hátlap
- teljes magasság: 100 cm
- ülőfelület magassága: 46 cm
- ülőfelület szélessége: 43 cm
- ülőfelület mélysége: 42 cm
- súly: 11 kg
- összeszerelést igényel
Választható színek: cappuccino, szürke
A fentiekből választott kárpitszínt
megrendeléskor szíveskedjenek megadni!

20 250

18 225

Malaga favázas szék, kárpitozott
ülés, kárpitbetétes, magas
háttámla, lábak között 2 db
merevítő léc

- tömörfa vázszerkezet, lábak között 2
oldalon merevítő léccel
- pácolt, lakkozott kivitel
- kárpitozott üléslap, kárpitbetétes háttámla
- teljes magasság: 94 cm
- ülésmagasság: 47 cm
- ülésszélesség: 42 cm
- ülésmélység: 40 cm
- teljes szélesség: 42 cm
Választható színek/textíliák:
calvados/szürke, éger/barna mintás,
wenge/beige mintás, sonoma/drapp.
A fentiekből választott pácszín/kárpit
kombinációt megrendeléskor
szíveskedjenek megadni!

8 990

8 091

Viktor favázas szék, kárpitozott
ülőlap, kárpitbetétes,
kézhelykimarással ellátott,
kerekített magas háttámla

- tömörfa vázszerkezet, a lábak között 3
oldalon merevítő léccel
- pácolt, lakkozott kivitel
- kárpitozott ülőlap, kárpitbetétes,
kézhelykimarással ellátott, kerekített
háttámla
- teljes magasság: 105 cm
- ülésmagasság: 47 cm
- ülésszélesség: 44 cm
- ülésmélység: 42 cm
- teljes szélesség: 44 cm
Választható színek/textíliák:
calvados/szürke, éger/szürke, világos
avellino/barna, sötét avellino/szürke.
A fentiekből választott pácszín/kárpit
kombinációt megrendeléskor
szíveskedjenek megadni!

14 880

13 392

Kép

Az akciós árak 2019. 11. 22-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó
egységárakat tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén
további fizetési kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!

Név

Műszaki paraméterek, leírás

Utólagos Utólagos
átutalásos átutalásos
nettó
akciós
listaár
nettó ár

A polcközök nettó mérete: 35,8 cm. A
polcok és az oldallapok 25 mm-es laminált
bútorlapból, a látszó éleken 2 mm-es
színazonos ABS élzárással készülnek. A
polc lábazati takaróval szerelt, felül
Négypolcos (5 rakodófelületű)
díszléccel feliratok számára.
könyvállvány 25 mm-es lapokkal,
A 180 cm feletti magasságú egyoldalas
feliratnak felül díszléccel
könyvállványok felső részét falhoz kell
90x25x200 cm
rögzíteni, mely a vevő feladata, vagy
egyedi megállapodás alapján történik.
Opcionálisan rendelhető 4 db belülről
állítható, rejtett szintezőlábbal, ennek
cikkszáma SZLAB.

34 990

31 491

A polcközök nettó mérete: 29,4 cm.
A polcok és az oldallapok 25 mm-es
laminált bútorlapból, a látszó éleken 2 mmes színazonos ABS élzárással készülnek.
A polc lábazati takaróval szerelt, felül
Ötpolcos (6 rakodófelületű)
díszléccel feliratok számára.
könyvállvány 25 mm-es lapokkal,
A 180 cm feletti magasságú egyoldalas
feliratnak felül díszléccel
könyvállványok felső részét falhoz kell
90x25x200 cm
rögzíteni, mely a vevő feladata, vagy
egyedi megállapodás alapján történik.
Opcionálisan rendelhető 4 db belülről
állítható, rejtett szintezőlábbal, ennek
cikkszáma SZLAB.

36 690

33 021

2 660

2 394

48 380

43 542

15 400

13 860

4 db belülről állítható, rejtett
szintezőláb polcokhoz és
szekrényekhez, felszerelve

1 garnitúra tartalma:
- 4 db belülről állítható szintezőláb
(fém/műanyag talp)
- 8 db faforgácslap csavar, sülly.fejű, kh.
sárga 4x16 mm
- 4 db műa. csúszótalp, 4-es, tűzhető
mélyed. 37x16x4 fehér
- 4 db 15 mm-es furattakaró, szürke

Folyóiratállvány polcokkal, felette
felhajtható folyóiratbemutató
lapok, feliratnak felül díszléccel
70x35x200

A polcközök nettó belmérete: 36,6 cm. 5 db
felhajtható ferde homloklappal takart
polccal rendelkezik a régebbi
folyóiratoknak. A felhajtható
homloklapokon rétegelt lemez ütközőlap
található a kívül tárolt folyóiratok számára.

Laminált bútorlapból készülő, laplábas
3 rekeszes válogató könyvesláda kivitelű válogatóláda. A 3 különálló
két fix laplábbal 85x40x55 cm
tárolórekesz nettó belmérete egyenként
26x36x22 cm.

Kép

Az akciós árak 2019. 11. 22-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó
egységárakat tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén
további fizetési kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!

Név

Műszaki paraméterek, leírás

Utólagos Utólagos
átutalásos átutalásos
nettó
akciós
listaár
nettó ár

- vázszerkezete 50x30x2 mm-es élére
hajlított síkoválcső, a kalaptartós fogasok
és az esernyőtartó kerete 18x1,5 mm-es
acélcső
- mindkét oldalon 6-6 (összesen 12) db
Góliát mobil fogasrendszer 50x30 akasztós-kalaptartós csőfogassal ellátva
mm-es oválcsőváz kerettel
- az állvány alsó harmadán 7 rekeszes
120x55x180 cm
esernyőtartó keret, alul cseppfogó peremes
fémtálca
- a fogasrendszer 4 db görgővel (ebből
kettő fékezhető) mozgatható
- az egyéb csővégek a kiesést akadályozó
bordákkal ellátott műanyag dugókkal zártak

58 650

52 785

- vázszerkezete 50x30x2 mm-es
síkoválcső
- a 2 db vízszintes összekötő rész egyik
Falhoz rögzíthető fogasrendszer oldalán összesen 21 db kalaptartós
50x30 mm-es oválcsőváz kerettel laposvas fogas található
150x11x180 cm
- hegesztett rögzítőfülek segítségével
falhoz rögzítendő
- a csővégek a kiesést akadályozó
bordákkal ellátott műanyag dugókkal zártak

51 200

46 080

- vázszerkezete 50x30x2 mm-es, fordított
"T" alakú síkoválcső
- a 2 db vízszintes összekötő rész két
oldalán összesen 42 db kalaptartós
laposvas fogas található
Térbe állítható fogasrendszer
- a talajjal párhuzamos lábszerkezet végei
50x30 mm-es oválcsőváz kerettel a síkoválcsőre acélszegeccsel rejtett
150x50x180 cm
módon felerősített vastag koptatórétegű,
szürke (nyomot nem hagyó) műanyag
csúszóval ellátottak (ezek így nem tudnak
leesni)
- az egyéb csővégek a kiesést akadályozó
bordákkal ellátott műanyag dugókkal zártak

59 000

53 100

Kép

Az akciós árak 2019. 11. 22-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó
egységárakat tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén
további fizetési kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!

