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II. féléves irodaszék akció 

Az akció a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes! 

Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

Forgószékek 

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 

81 000 Ft     

74 063 Ft  
102 870 Ft   

  94 060 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

MIRO standard 
fejtámlás 

  

▪ hálós, középmagas háttámla állítható deréktámasszal 
▪ a fejtámla 15-22 cm-rel növeli a magasságot 
▪ fekete szövet kárpitozású ülőlap 
▪ állítható magasságú karfa puha támfelülettel 
▪ állítható ülésmélység 
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika antishock 
funkcióval 
▪ szögletes műanyag lábkereszt d.60 görgőkkel 
▪ teherbírás: 130 kg 

63 000 Ft   

 59 520 Ft  
80 010 Ft 

    75 590 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 

47 000 Ft     

44 095 Ft  
59 690 Ft     

56 000 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

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 

64 000 Ft     

58 803 Ft  
81 280 Ft     

74 680 Ft  

YPSILON net + BR 
Luke karfa 

AV, DO kárpittal 

 
 ▪ hálós háttámla állítható deréktámasszal 

▪ szögletes, kárpitozott ülőlap 
▪ szinkronmechanika antishock funkcióval 
▪ szögletes műanyag lábkereszt 
▪ teherbírás: 110 kg 
▪ 3 év jótállás 
▪ TRM matracos ülés nettó felár: 5600 Ft 
▪ MemoTouch szivacs nettó felár:  4480 Ft 
▪ krómozott lábkereszt nettó felár: 3780 Ft 

58 000 Ft     

50 260 Ft  
73 660 Ft    

 63 830 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

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 nettó felár: 3780 Ft 
▪ BR Fritz állítható karfa nettó felára: 3780 Ft 

22 800 Ft     

17 921 Ft  
28 956 Ft     

22 760 Ft  

BUFFALO valódi bőr 

  

▪ puha poliuretán drapp vagy fekete textilbőr 
▪ magas háttámla 
▪ kárpitozott karfa top 
▪ festett, fa utánzatú műanyag karfa és lábkereszt 
▪ multiblock mechanika 
▪ teherbírás: 110 kg 
  

100 000 Ft     

83 780 Ft  
127 000 Ft   

106 400 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

CINQUE ASYN LX 
C kárpit 

  ▪ szögletes, trapéz alakú, állítható magasságú háttámla 
(U&D) 
▪ háttámla szivacs: 45 mm, ülőlap szivacs: 45 mm 
▪ aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla 
dőlésszöge egymástól függetlenül állítható 
▪ állítható magasságú karfa BR Hans 
▪ műanyag lábkereszt 
▪ teherbírás: 110 kg 

45 300 Ft     

39 205 Ft  
57 531 Ft     

49 790 Ft  

ERGOHUMAN 

 

▪ állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla  
▪ állítható magasságú, feszített hálós háttámla                         
▪ fekete, zöld, kék, narancssárga, ezüst színű háló 
▪ ergonomikus, önbeálló deréktámasz 
▪ állítható magasságú, elforgatható, előre-hátra 
csúsztatható 3D puha karfa 
▪ feszített hálós ülőlap 
▪ állítható ülésmélység 
▪ állítható rugózási keménységű, több ponton 
rögzíthető szinkronmechanika 
▪ alumínium lábkereszt 
▪ napi használati idő: >10 óra 

222 000 Ft  
201 598 Ft  

281 940 Ft 

256 030 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

XENIA ASYN LX  
C kárpittal 

 ▪ ergonomikus, állítható magasságú háttámla (U&D) 
▪ ergonomikus ülőlap 
▪ aszinkron mechanika 
▪ állítható magasságú karfa BR Hans 
▪ műanyag lábkereszt 
▪ teherbírás: 110 kg 
▪ TRM matracos ülés nettó felár: 5600 Ft 
▪ MemoTouch szivacs nettó felár:  4480 Ft 
▪ krómozott lábkereszt nettó felár: 3780 Ft 
▪ EFC párna nettó felár: 15 520 Ft 

43 100 Ft    

 35 701 Ft  
54 737 Ft     

45 340 Ft  

LEAD smart H 

 

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

32 000 Ft     

25 063 Ft  
40 640 Ft 

31 830 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

LEAD lux M 

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

31 400 Ft     

21 417 Ft  
39 878 Ft     

27 200 Ft  

LGA 71 CR szövet 

 

▪ magas háttámla                                                                            
▪ acélkék, földbarna és óarany színekben 
▪ műanyag karfa 
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika 
▪ krómozott lábkereszt és gázlift 

27 300 Ft     

23 661 Ft  
 34 671 Ft 
30 050 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

MEGANE LX 
C kárpittal 

  

▪ magas, dönthető, állítható magasságú és mélységű 
háttámla 
▪ BR25 Jazz fix karfa 
▪ műanyag lábkereszt 
▪ teherbírás: 110 kg 
▪ krómozott lábkereszt nettó felár: 3780 Ft 

19 300 Ft     

15 402 Ft  
 24 511 Ft 
19 560 Ft  

Texas bicolor 

 
 ▪ középmagas, telekárpitos háttámla 

▪ eltérő színű ülőlap és hátlap                                                       
▪szürke ülőlap/zöld háttámla; szürke/világos kék; 
szürke/viola; szürke/sárga 
▪ fix műanyag karfa 
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika 
▪ krómozott lábkereszt 
▪ teherbírás: 110 kg 
▪ napi használati idő: 3-5 óra 

35 000 Ft    

 29 402 Ft  
44 450 Ft     

37 340 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

MISSOURI smart 

  

▪ kiváló minőségű feszített, fekete mintázott háló acél 
vázon 
▪ krómozott karfa műbőr rátéttel 
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika 
▪ krómozott lábkereszt és gázlift 

38 000 Ft   
 31 496 Ft  

48 260 Ft     

40 000 Ft  

SYNERGOS LX 
c kárpit 

 

▪ 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 nettó felár: 3780 Ft 

31 400 Ft    

 26 457 Ft  
39 878 Ft   

  33 600 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

MONTANA 

  

▪ egyedi, modern, szögletes formatervezés 
▪ textilbőr-mesh kombinációjú kárpitozás az ülő- és 
hátlapon ▪fekete textilbőr/lila mesh vagy fekete 
textilbőr/zöld mesh 
▪ modern vonalvezetésű karfa 
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika 
▪ műanyag lábkereszt 

29 000 Ft     

21 000 Ft  
 36 830 Ft 
26 670 Ft  

Oklahoma classic 
(fejtámla nélkül) 

 
 

▪ feszített hálós, középmagas háttámla állítható 
deréktámasszal 
▪ 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) 
▪ teherbírás: 110 kg 
▪ napi használati idő: 7-10 óra 

86 000 Ft 

71 417 Ft 

109 220 Ft 

90 700 Ft 
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

 
OKLAHOMA 

smart 
 
    

▪ hálós háttámla állítható deréktámasszal 
▪ a fejtámla (+19 cm) 
▪ fekete takaróelem és csavar a hátlapon 
▪ állítható magasságú, puha támfelületű karfa 
▪ mesh ülőlap, fekete textilbőr oldalszegéllyel                           
▪fekete, bordó, zöld, fehér, szürke, narancs, piros, kék 
színekben 
▪ szinkronmechanika antishock funkcióval 
▪ műanyag lábkereszt 
▪ teherbírás: 110 kg  
▪ napi használati idő: 7-10 óra 

80 000 Ft     
61 598 Ft  

101 600 Ft     

78 230 Ft  

Pittsburg 

 

▪ puha poliuretán textilbőr                                                             
▪ fekete, drapp, piros, kék, narancs, lila 
▪ ezüstszürke színű karfa kárpitozott támfelülettel 
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika 
▪ ezüstszürke acél lábkereszt 
▪ teherbírás: 110 kg 

29 500 Ft     

24 504 Ft  
37 465 Ft    

 31 120 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

Pantergos LX 
C kárpittal 

  
▪ ergonomikus háttámla 
▪ markáns, H-alakot formázó deréktámasz 
▪ nagy méretű, ergonómiailag formázott, kagylósított 
üléspárna 
▪ aszinkron mechanika 
▪ állítható magasságú karfa BR Hans 
▪ teherbírás: 110 kg 
▪ krómozott lábkereszt nettó felár: 3780 Ft 
▪ TRM matracos ülés nettó felár: 5600 Ft 

41 000 Ft 

30 102 Ft  
52 070 Ft     

38 230 Ft  

ROVO XP 4020 
BN kárpittal 

 
 

▪ magas háttámla 
▪ nagy nyílásszögű, komfort szinkronmechanika - rugózási 
keménysége oldalsó karral állítható 
▪ feszes, formatartó szivacsozás 
▪ állítható ülésmélység 
▪ állítható magasságú háttámla 
▪ műanyag lábcsillag, kemény futófelületű duplakerekű 
görgők 
▪ EN 1335, GS certifikát és Quality Office 
  kiváló ergonómiai minősítés 

219 000 Ft 
105 039 Ft 

278 130 Ft  
133 400 Ft 
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

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 

77 000 Ft  
65 118 Ft 

97 790 Ft  
82 700 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 
▪ napi használati idő: 7-10 óra 

56 000 Ft  
47 638 Ft 

71 120 Ft  
60 500 Ft 
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

KENT 

 

 ▪ puha poliuretán barna, drapp vagy fekete 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 

48 600 Ft  
37 874 Ft 

61 722 Ft  
48 100 Ft 

TEXAS multiblock 

 

 

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

44 000 Ft  
35 039 Ft 

55 880 Ft  
44 500 Ft 
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

STERLING fejtámlás 

 

 

▪ ergonomikus kialakítású, szögletes háttámla felemás 
(szürke/fekete) szövetkárpitozással 
▪ szögletes, a háttámla alsó részének színével megegyező 
kárpitozású ülőlap 
▪ szögletes, műanyag karfa 
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika 
▪ szögletes műanyag lábkereszt 

34 000 Ft  
27 874 Ft 

43 688 Ft  
35 400 Ft 

STERLING 

 

▪ ergonomikus kialakítású, szögletes háttámla felemás 
szövetkárpitozással 
▪ szürke/fekete; piros/szürke; szürke/fekete; zöld/szürke 
▪ szögletes, a háttámla alsó részének színével megegyező 
kárpitozású ülőlap 
▪ szögletes, műanyag karfa 
▪ állítható rugózási keménységű hintamechanika 
▪ szögletes műanyag lábkereszt 

29 900 Ft  
24 567 Ft 

37 973 Ft  
31 200 Ft 
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

AVONDALE II 

 

 

• sportautó ülésre emlékeztető forma 
• szép, aprólékos kidolgozású, puha pink textilbőr kárpitozás 
• műanyag karfa kárpitozott támfelülettel 
• állítható rugózási keménységű hintamechanika 
• gázliftes magasságállítás 
• műanyag lábkereszt 
• design görgők 
• teherbírás: 110 kg 
▪ napi használati idő: 3-5 óra 

32 000 Ft  
25 118 Ft 

40 640 Ft  
31 900 Ft 

ALFA ROMEO 

 

 

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma, fekete/szürke színben 
▪ 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 
▪ napi használati idő: 5-7 óra 

60 000 Ft  

49 700 Ft 
76 200 Ft  

63 120 Ft 
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

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 
▪ napi használati idő: 5-7 óra 

61 000 Ft  
46 900 Ft 

77 470 Ft  
59 563 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 
▪ napi használati idő: 5-7 óra 

61 000 Ft  
45 500 Ft 

77 470 Ft  
57 785 Ft 
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

NEWDALE 

 

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma 
▪ mesh és puha textilbőr kárpitozás 
▪ műanyag karfa kárpitozott támfelülettel 
▪ állítható rugózási 
  keménységű hintamechanika 
▪ gázliftes magasságállítás 
▪ műanyag lábkereszt 
▪ design görgők 
▪ teherbírás: 110 kg 
▪ napi használati idő: 3-5 óra 

35 000 Ft  
29 400 Ft 

44 450 Ft  
37 338 Ft 

 
 
 
 
 

BLINK 

 
 

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma 
▪ szép kidolgozású, mesh és 
  puha textilbőr kárpitozás 
▪ műanyag karfa 
▪ állítható rugózási 
  keménységű hintamechanika 
▪ gázliftes magasságállítás 
▪ műanyag lábkereszt 
▪ design görgők 
▪ teherbírás: 110 kg 
▪ napi használati idő: 3-5 óra 

31 600 Ft  
25 900 Ft 

40 132 Ft  
32 893 Ft 
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

Tárgyalószékek 

MIRO 4L 

  

▪ feszített hálós háttámla 
▪ szürke, porszórt acélváz 
▪ műanyag támfelületű karfa 
▪ fekete szövet kárpitozású ülőlap 
▪ teherbírás: 110 kg 

26 000 Ft   

  21 559 Ft  

33 020 Ft     

27 380 Ft  

LUCIA C kárpittal 

  

▪ fekete porszórt acélváz 
▪ hátlap: 20 mm, ülőlap 20 mm szivacs 
▪ rétegelt falemez ülőlap és háttámla panel 
▪ ülőlap alatt fedőkárpit 
▪ rakásolható 

6 300 Ft 

5 465 Ft  
8 001 Ft  

 6 940 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

WALTHAM 

  

▪ krómozott acélváz 
▪ műanyag karfa 
▪ hálós háttámla  
▪ fekete mesh ülőlap 
▪ rakásolható 
▪ teherbírás: 110 kg 

21 500 Ft    

 18 890 Ft  
27 305 Ft     

23 990 Ft  

1490 Shell TN 
AV kárpittal 

 
 

▪ szögletes, kárpitozott háttámla és ülőlap 
▪ fekete, karfás szánkótalp 
▪ nem rakásolható 
▪ teherbírás: 110 kg 

31 000 Ft  
30 157 Ft 

39 370 Ft  
38 300 Ft 

 

mailto:image@alfold.net


www.irodabutorcentrum.hu 

5600 Békéscsaba, Luther u. 10 

Tel: 06 66/443-363 

e-mail: image@alfold.net 

    

 

 
 

  
 

 

 

21 

Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

Lepus LC (csak 
négyesével 

rendelhető!) 

 
 

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

12 000 Ft  
9 134 Ft 

15 240 Ft  
11 600 Ft 

COMFORT lábtámasz 

 
 

▪ optimális tartást biztosít 
▪ segíti a véráramlást az alsó  végtagokban 
▪ állítható dőlésszög és magasság 

9 000 Ft  
8 031 Ft 

11 430 Ft  
10 200 Ft 
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

*opciós felárak 

AU és AV kárpit felár 
  

ár/szék          840 Ft         1 067 Ft  

DO kárpit felár 

 

ár/szék          840 Ft         1 067 Ft  

BA, LL kárpit felár 

  
ár/szék       2 240 Ft         2 845 Ft  

BN kárpit felár   ár/szék       2 240 Ft         2 845 Ft  

FO kárpit felár 
  

ár/szék       2 240 Ft         2 845 Ft  

L kárpit felár 
  

ár/szék       2 240 Ft         2 845 Ft  

műbőr kárpit felár 

  
ár/szék       2 800 Ft         3 556 Ft  

mesh kárpit felár   ár/szék       1 400 Ft         1 778 Ft  

GM kárpit felár 

  

ár/szék       2 240 Ft         2 845 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

TAM kárpit felár 
  

ár/szék       2 800 Ft         3 556 Ft  

további 1 év 
jótállási idő 

  a szék árának +5%-a 5% 5% 

parkettagörgő 
felár 

  
5 db, csere felár          840 Ft         1 067 Ft  

krómozott 
lábkereszt felár 

 

▪ átmérő: 640 mm 
▪ görgő csap átmérő: 11 mm       3 780 Ft         4 801 Ft  

L-es helyett XL-
es méretű 

ülőlap 
(Pantergos, 

Xenia esetében) 

  
50-85 mm vastagságú  
ergonomikus szivacspárnázat       2 800 Ft         3 556 Ft  
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Név Kép Leírás Nettó fogy. ár Bruttó fogy. ár 

TRM = 
táskarugós 

matrac 

  
▪ 16 db táskarugót tartalmazó ülésmatrac, amely a 
szék ülőlapjába kerül beéítésre 
▪ fokozottan komfortos ülést tesz lehetővé, a 
szivacsnál hosszabb ideig megőrzi rugalmasságát 
▪ a betét mérete: 25x25x6 cm 

      5 600 Ft         7 112 Ft  

MemoTouch 
memóriás ülés-

szivacspárna 

 

▪ memóriás ülésszivacs-párna kiegészítés 
▪ alapszivacs + 30 mm memóriás szivacs       4 480 Ft         5 690 Ft  

SZÉKALÁTÉT  

  ▪ víztiszta székalátét 
▪ kopásálló felület 
▪ lekerekített sarkok 

6 378 Ft 8 100 Ft 
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