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Termék/bútor/kiegészí
tő megnevezése

Paraméterek/specifikáció  Nettó egységár ÁFA Bruttó egységár Mennyiség
Mennyiségi 

egység
Bruttó összesen

1. Sarokkanapé

•4 személyes
•Szürke, középszürke
•Szélesség jobb oldalt 252 cm, bal oldalt 252 cm
•Ülésmélység: 60 cm
•Ülésmagasság: 49 cm
•Mozgatható, zsákrugós hátpárnák
•100% poliészter huzat

                     -   Ft 1 db -  Ft                     

2. Dohányzóasztal

•Fekete/természetes fa szín
•Anyaga: fa
•Tárolóhely az asztallap alatt
•Hosszúság minimum 50 cm
•Hosszúság maximum 140 cm
•Szélesség minimum 70 cm
•Magasság minimum 45 cm

                     -   Ft 1 db -  Ft                     

3. Íróasztal

•Ülő és álló munkához egyaránt megfelelő
•Állítható asztallap magasság
•Anyaga forgácslemez
•Fekete vagy fehér vagy szürke színű
•Asztallap magassága minimum 65 cm, maximum 
125 cm
•Hosszúság 160 cm
•Szélesség 80 cm

                     -   Ft 1 db -  Ft                     

4. Irodai szék

•Karfa
•Görgős talp
•Fekete színű
•Textil/poliészter ülőfelület, hálós háttámla
•Állítható és rögzíthető háttámla
•Minumum ülésmélység 45 cm

                     -   Ft 1 db -  Ft                     

5. Füles fotel

•Sárga színű
•Kárpitozása poliészterszövet
•Szélesség 82 cm
•Mélység 96 cm
•Magasság minimum 100 cm
•Ülésmagasság minimum 45 cm

                     -   Ft 1 db -  Ft                     

6. Szék

•Antracit színű
•Lekerekített háttámasz
•Kárpitozás nélküli felület
•Egymásba pakolható
•Teherbírás 110 kg
•Ülésmagasság 46 cm
•Ülőfelület szélessége és mélysége 40x40 cm

                     -   Ft 25 db -  Ft                     
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7. Függöny

•Fényáteresztő, poliészter anyag
•Fehér színű
•Szélesség 145 cm
•Hosszúság 300 cm
•Függönyrúddal és függönysínnel is használható

                     -   Ft 3 pár -  Ft                     

8. Sötétítőfüggöny

•Alkalmas kintről jövő éjjeli és nappali fény 
szűrésére
•Poliészter anyag
•Sárga színű
•Függönyráncoló szalag
•Szélesség 145 cm
•Hosszúság 300 cm
•Függönyrúddal és függönysínnel is használható

                     -   Ft 3 pár -  Ft                     

9. Szőnyeg

•Síkszövött
•Szürke (geometriai, szögletes minta)
•Mérete 170x240 cm
•Használati felület gyapjú

                     -   Ft 2 db -  Ft                     

Összesen : -  Ft                  -  Ft                  -  Ft                  -  Ft                     
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