
KONWEX IRODATECHNIKA KFT l 5000 Szolnok Mátyás király u. 4. Telefon: (56) 420-752 l E-mail: konwex@konwex.hu
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Korunk egyik meghatározó jelensége a mozgásszegény életforma, és a 
táplálék túlzott, gyakran minőségében is kontrollálatlan bevitele. E 
folyamatok együttese vezetett el ahhoz, hogy az átlagos testsúly megnőtt 
az ún. nyugati társadalmakban, amelyhez mi is sorolódunk.

E jelenség hatással volt a székgyártásra is. Egyértelműen megfogalmazott 
igény jelent meg nem csak az átlagosnál, hanem a vonatkozó szabványnál 
(110 kg) nagyobb teherbírású székekre. 

Jelen árlistakivonat tartalmazza az Antares Hungary Kft. átlagosnál 
nagyobb teherbírású forgó-, és tárgyaló székeit.

Érvényes: 2016. 11. 22 -től visszavonásig



Érvényes: 2016. 11. 22 -től visszavonásig

teljes magasság124-134 garancia 5 év teljes magasság110-120 garancia 5 év teljes magasság124-134 garancia 2 év

ülésmagasság 46-56 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 46-56 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 46-56 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 68 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható 6 hét ülésszélesség 50 szállítható 6 hét ülésszélesség 50 szállítható 6 hét

ülésmélység 47 ülésmélység 47 ülésmélység 47

teljes magasság117-126 garancia 2 év teljes magasság117-126 garancia 2 év teljes magasság120-130 garancia 3 év

ülésmagasság 55-64 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 55-64 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 53-63 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 70 kárpitigény 2,50 fm teljes szélesség 70 kárpitigény 0,50 fm teljes szélesség 66 kárpitigény -

ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 51 szállítható 4-5 hét ülésszélesség 53 szállítható 4-5 hét

ülésmélység 44 ülésmélység 44 ülésmélység 49

teljes magasság119-130 garancia 3 év teljes magasság127-134 garancia 1 év teljes magasság126-138 garancia 3 év

ülésmagasság 49-60 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 49-56 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 50-62 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 66 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 56 szállítható 4-5 hét ülésszélesség 52 szállítható készlet ülésszélesség 52 szállítható készlet

ülésmélység 52 ülésmélység 50 ülésmélység 47

teljes magasság100-113 garancia 3 év teljes magasság104-118 garancia 3 év teljes magasság101-112 garancia 2 év

ülésmagasság 44-57 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 49-63 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 41-52 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 63 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 69 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 64 kárpitigény 1,55 fm

ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 51 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 49 szállítható 2-3 hét

ülésmélység 48 ülésmélység 48 ülésmélység 49

a képen AR45-2D C karfával szerelve,
a fenti ár karfa nélkül értendő

teljes magasság107-117 garancia 3 év teljes magasság120-131 garancia 5 év teljes magasság118-127 garancia 2 év

ülésmagasság 42-52 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 47-58 térfogat 0,65 m3 ülésmagasság 50-59 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 69 kárpitigény 0,77 fm teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 73 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható 2-3 hét ülésszélesség 52 szállítható projekt ülésszélesség 59 szállítható 6 hét

ülésmélység 49 ülésmélység 48 ülésmélység 47

a képen AR45-4D C karfával szerelve,
a fenti ár karfa nélkül értendő

▪ magas háttámla
▪ állítható fejtámasz
▪ formaöntött PU szivacsozás
▪ felhajtható karfa kárpitozott támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető, állítható rugózási
  keménységű multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt
  normál méretű parkettagörgőkkel (d.50)
▪ 24 órás intenzív használatra
▪ teherbírás: 130 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

▪ tartós valódi bőr- vagy szövetkárpitozás
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ ergonomikus kialakítású ülőlap
▪ magasságban és oldalirányban állítható 
  műanyag karfa
▪ karfába integrált funkciógombok
▪ több ponton rögzíthető, állítható rugózási
  keménységű multiblock mechanika
▪ 24 órás intenzív használatra
▪ teherbírás: 159 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

MARKUS kárpit nettó ár

YS * 155 000 Ft
* választható színek:

bordó, fekete, s.kék, s.zöld,
szürke, v.kék, v.zöld

egyéb színek egyeztetés szerint

fekete valódi bőr 655 000 Ft
választható szövetszínek:

bordó, fekete, szürke

kárpit nettó ár

fix szövet 575 000 Ft
egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén a 

kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

szerelhető karfák: AR45-2D (C), AR45-3D (C), 
AR45-4D (C), BR29 ARCO 

▪ magas, ergonomikus,
  állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ ergonomikus ülőlap
▪ megnövelt szivacsvastagság és minőség
▪ 3 karos, erősített aszinkronmechanika: 
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge 
  egymástól függetlenül állítható
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 150 kg
▪ a terméket félig szerelve szállítjuk

CONCORDE

megr.egys.

▪ egyedi formájú háttámla és ülőlap
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika
  antishock funkcióval
▪ állítható magasságú, krómozott szárú karfa
▪ polírozott alumínium lábkereszt
  normál méretű parkettagörgőkkel (d.50)
▪ 24 órás intenzív használatra
▪ teherbírás: 140 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

ESTELA ASYN kárpit nettó ár

BN, OP, TAM 81 000 Ft

▪ kerek formájú háttámla és ülőlap
▪ állítható magasságú háttámla (U&D)
▪ 3 karos, erősített
  aszinkronmechanika: 
  az ülőlap és a háttámla dőlésszöge 
  egymástól függetlenül állítható
▪ krómozott lábkereszt
▪ gázliftes magasságállítás
▪ teherbírás: 150 kg
▪ a terméket félig szerelve szállítjuk

BOSTON 24 kárpit nettó ár

BN, OP, TAM 82 000 Ft
nettó ár

BN, OP, TAM 76 000 Ft
egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén a 

kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

szerelhető karfák: AR45-2D (C), AR45-3D (C), 
AR45-4D (C), BR29 ARCO 

▪ kerek formájú háttámla és ülőlap
▪  dönthető, állítható magasságú (U&D)
  és mélységű háttámla 
▪ műanyag lábkereszt
▪ gázliftes magasságállítás
▪ teherbírás: 140 kg
▪ a terméket félig szerelve szállítjuk

AMERICA ASYN kárpit

▪ fekete valódi bőr
▪ széles fejtámla
▪ állítható magasságú,
  puha támfelületű műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű 
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábkereszt, 
  d: 700 mm
▪ teherbírás: 140 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

AMERICA MEK kárpit nettó ár

BN, OP, TAM 52 800 Ft
egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén a 

kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

szerelhető karfák: AR45-2D (C), AR45-3D (C), 
AR45-4D (C), BR29 ARCO 

VITELLIUS kárpit nettó ár

fekete valódi bőr 138 000 Ft
nettó ár

fekete PU-textilbőr 69 000 Ft

▪ magas háttámla
▪ fa karfa
▪ 5 ponton rögzíthető,
  állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ fa burkolatú acél lábkereszt
▪ választható pácszínek:
  bükk, cseresznye, dió, mahagóni, wenge
▪ teherbírás: 150 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

VITELLIANUS kárpit

▪ fekete, puha poliuretán textilbőr
▪ széles fejtámla
▪ állítható magasságú,
  puha támfelületű műanyag karfa
▪ állítható rugózási keménységű 
  multiblock mechanika
▪ krómozott gázlift
▪ polírozott alumínium lábkereszt, 
  d: 700 mm
▪ teherbírás: 120 kg

176 000 Ft
teljes valódi bőr 207 000 Ft
színes valódi bőrök: barna (920), s.zöld (934), bézs 

(944), bordó (952), s.barna (953), s.kék (954)

▪ magas háttámla
▪ fa karfa
▪ 5 ponton rögzíthető,
  állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ fa burkolatú acél lábkereszt
▪ választható pácszínek:
  bükk, cseresznye, dió, mahagóni, wenge
▪ teherbírás: 150 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

9500 XXL kárpit nettó ár

fekete valódi bőr 168 000 Ft
színes valódi bőr

teljes valódi bőr 198 000 Ft
színes valódi bőrök: barna (920), s.zöld (934), bézs 

(944), bordó (952), s.barna (953), s.kék (954)

9300 XXL kárpit nettó ár

fekete valódi bőr 159 000 Ft
színes valódi bőr 167 000 Ft

nettó ár

fekete valódi bőr 86 000 Ft
színes valódi bőr 94 300 Ft

▪ magas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ 5 ponton rögzíthető,
  állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 140 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

5500 XXL kárpit

színek egyeztetés szerint

▪ magas háttámla
▪ műanyag karfa
▪ 5 ponton rögzíthető,
  állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ krómozott lábkereszt
▪ teherbírás: 140 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

▪ extra magas háttámla fejtámasszal 
▪ formaöntött PU szivacsozás
▪ állítható magasságú karfa puha támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ parkettagörgő
▪ az ülőlap és háttámla oldalán minden esetben
  fekete színű kárpittal
▪ 24 órás intenzív használatra
▪ teherbírás: 130 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk,
  az ár a szerelés díját tartalmazza

3500 XXL kárpit nettó ár

BN, OP, TAM 81 000 Ft

egyéb szövetekkel történő megrendelés esetén
a kárpitra vonatkozóan nem vállalunk garanciát

▪ magas háttámla
▪ vonzó, modern formaterv
▪ formaöntött PU szivacsozás
▪ állítható magasságú karfa 
  puha támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető 
  szinkronmechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ parkettagörgő
▪ teherbírás: 130 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

1824 LEI kárpit nettó ár

YS * 134 000 Ft
* választható színek:

bordó, fekete, s.kék, s.zöld,
szürke, v.kék, v.zöld

egyéb színek egyeztetés szerint

105 000 Ft
YS * 139 000 Ft

* BA: 3,52,300,600,840;
BN: 4004,6003,6016,8010,8033;

YS: bordó, fekete, s.kék, s.zöld, szürke, v.kék, v.zöld

* BA: 3,52,300,600,840;
BN: 4004,6003,6016,8010,8033;

YS: bordó, fekete, s.kék, s.zöld, szürke, v.kék, v.zöld

▪ extra magas háttámla fejtámasszal
▪ vonzó, modern formaterv
▪ formaöntött PU szivacsozás
▪ állítható magasságú karfa
  puha támfelülettel
▪ több ponton rögzíthető
  szinkronmechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ parkettagörgő
▪ teherbírás: 130 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

1820 LEI kárpit nettó ár

BA, BN *
1800 LEI kárpit nettó ár

BA, BN * 114 000 Ft
YS * 149 000 Ft
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teljes magasság123-135 garancia 5 év teljes magasság118-126 garancia 3 év teljes magasság96-104 garancia 3 év

ülésmagasság 45-57 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 48-56 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 43-51 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 66 kárpitigény - teljes szélesség 66 kárpitigény -

ülésszélesség 51 szállítható 6 hét ülésszélesség 52 szállítható 6 hét ülésszélesség 52 szállítható 6 hét

ülésmélység 50 megr.egys. 1 ülésmélység 47 megr.egys. 1 ülésmélység 48 megr.egys. 1

teljes magasság 97 garancia 3 év teljes magasság 128 garancia 3 év teljes magasság129-136 garancia 3 év

ülésmagasság 45 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 45 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 44-51 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 61 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 52 szállítható 6 hét ülésszélesség 55 szállítható 6 hét ülésszélesség 55 szállítható 6 hét

ülésmélység 48 megr.egys. 1 ülésmélység 46 megr.egys. 1 ülésmélység 46 megr.egys. 1

teljes magasság 94 garancia 3 év teljes magasság96-103 garancia 3 év teljes magasság120-130 garancia 3 év

ülésmagasság 45 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 44-51 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 49-59 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény -

ülésszélesség 55 szállítható 6 hét ülésszélesség 55 szállítható 6 hét ülésszélesség 51 szállítható 6 hét

ülésmélység 46 megr.egys. 1 ülésmélység 46 megr.egys. 1 ülésmélység 50 megr.egys. 1

teljes magasság117-128 garancia 3 év teljes magasság 86 garancia 3 év teljes magasság120-126 garancia 1 év

ülésmagasság 45-56 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 48 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 50-56 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 69 kárpitigény - teljes szélesség 69 kárpitigény - teljes szélesség 63 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható 6 hét ülésszélesség 50 szállítható 6 hét ülésszélesség 51 szállítható készlet

ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 45 megr.egys. 1 ülésmélység 51 megr.egys. 12

teljes magasság104-114 garancia 3 év teljes magasság104-114 garancia 3 év teljes magasság99-110 garancia 5 év

ülésmagasság 49-59 térfogat 0,17 m3 ülésmagasság 49-59 térfogat 0,17 m3 ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 65 kárpitigény - teljes szélesség 65 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható 6 hét ülésszélesség 50 szállítható 6 hét ülésszélesség 49 szállítható 6 hét

ülésmélység 44 megr.egys. 1 ülésmélység 44 megr.egys. 1 ülésmélység 47 megr.egys. 1

a képen AR08 karfával szerelve,
a fenti ár karfa nélkül értendő

a képen AR08 karfával szerelve,
a fenti ár karfa nélkül értendő

kárpit

* színek egyeztetés szerint

▪ modern, exkluzív, magastámlás
  vezetői forgószék díszvarrással
▪ hideg poliuretán párnázat
▪ polírozott alumínium karfa
▪ krómozott, fix magasságú forgótengely
▪ 4 ágú, polírozott alumínium lábkereszt
  műanyag csúszótalpakkal
▪ teherbírás: 130 kg

nettó ár
karfával

textilbőr (MK, SK) 
*

* színek egyeztetés szerint

▪ modern, exkluzív, magastámlás
  vezetői forgószék díszvarrással
▪ hideg poliuretán párnázat
▪ polírozott alumínium karfa
▪ állítható rugózási keménységű 
  multiblock mechanika antishock funkcióval
▪ krómozott gázlift
▪ polírozott alumínium lábkereszt
  nagyméretű görgőkkel (d.65)
▪ teherbírás: 130 kg

7600 SHINY multi kárpit nettó ár
karfával

textilbőr (MK, SK) 
* 139 000 Ft

fekete valódi bőr 201 000 Ft
139 000 Ft

fekete valódi bőr 201 000 Ft

6950/S ORGA kárpit nettó ár
karfával

fekete valódi bőr 79 000 Ft
színes valódi bőr 87 300 Ft

színek egyeztetés szerint

▪ kiváló minőségű, valódi bőr kárpitozás
▪ középmagas háttámla
▪ polírozott alumínium karfa
  bőr támfelülettel
▪ krómozott szánkótalp
▪ teherbírás: 120 kg

nettó ár
karfával

fekete valódi bőr 87 000 Ft
színes valódi bőr 95 300 Ft117 300 Ft

109 000 Ft

nettó ár
karfával

STANDBY
5030 NELLA kárpit

nettó ár
karfával

textilbőr (MK, SK) *

színek egyeztetés szerint

▪ kiváló minőségű, valódi bőr kárpitozás
▪ magas háttámla
▪ polírozott alumínium karfa
  bőr támfelülettel
▪ állítható rugózási
  keménységű multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ parkettagörgő
▪ teherbírás: 130 kg

6950 ORGA kárpit

színek egyeztetés szerint

▪ kiváló minőségű, valódi bőr kárpitozás
▪ középmagas háttámla
▪ polírozott alumínium karfa
  bőr támfelülettel
▪ állítható rugózási
  keménységű hintamechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ parkettagörgő
▪ teherbírás: 130 kg

▪ kényelmes, ergonomikus kivitel
▪ magas, deréktámaszos háttámla
▪ fejtámla
▪ 3D állítható karfa, puha toppal (AR08 C)
▪ 5 ponton rögzíthető szinkronmechanika 
▪ gázliftes magasságállítás
▪ alumínium lábkereszt
  nagy parkettagörgőkkel (d.65)
▪ teherbírás: 130 kg

6900 ORGA kárpit

157 000 Ft
* színek egyeztetés szerint

fekete valódi bőr

színes valódi bőr

114 000 Ft
fekete valódi bőr

7600 SHINY basic

7650 SHINY basic kárpit nettó ár
karfával

textilbőr (MK, SK) * 131 000 Ft
fekete valódi bőr 184 000 Ft

* színek egyeztetés szerint

▪ modern, exkluzív, középtámlás
  vezetői forgószék díszvarrással
▪ hideg poliuretán párnázat
▪ polírozott alumínium karfa
▪ krómozott, fix magasságú forgótengely
▪ 4 ágú, polírozott alumínium lábkereszt
  műanyag csúszótalpakkal
▪ teherbírás: 130 kg

7650 SHINY multi kárpit nettó ár
karfával

textilbőr (MK, SK) 
* 131 000 Ft

fekete valódi bőr 184 000 Ft

* színek egyeztetés szerint

▪ modern, exkluzív, középtámlás
  vezetői forgószék díszvarrással
▪ hideg poliuretán párnázat
▪ polírozott alumínium karfa
▪ állítható rugózási keménységű 
  multiblock mechanika antishock funkcióval
▪ krómozott gázlift
▪ polírozott alumínium lábkereszt
  nagyméretű görgőkkel (d.65)
▪ teherbírás: 130 kg

8200 BOSS alu kárpit nettó ár
karfával

BN * 92 000 Ft
fekete valódi bőr 131 000 Ft
színes valódi bőr 139 300 Ft

* BN: 4004, 6003, 6016, 8010, 8033

▪ magas háttámla
▪ állítható magasságú karfa
▪ előre-hátra tolható és forgatható karfa top
▪ állítható rugózási keménységű
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ alumínium lábkereszt nagy görgőkkel (d.65)
▪ teherbírás: 150 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

BLITZ kárpit
nettó ár
karfával

fekete textilbőr 132 000 Ft
valódi bőr * 157 000 Ft

* valódi bőr színek:
v.barna P.01, zöld P.02, fekete P.03,

csontszín P.04, s.barna P.05, drapp P.06

▪ magas háttámla
▪ vonzó, modern formaterv
▪ formaöntött PU szivacsozás
▪ kárpitozott, puha kartámasz
▪ több ponton rögzíthető 
  szinkronmechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ parkettagörgő
▪ teherbírás: 130 kg

BLITZ/S kárpit
nettó ár
karfával

fekete textilbőr 108 000 Ft
valódi bőr * 131 000 Ft

* valódi bőr színek:
v.barna P.01, zöld P.02, fekete P.03,

csontszín P.04, s.barna P.05, drapp P.06

▪ közepes háttámla
▪ kárpitozott, puha kartámasz
▪ krómozott szánkótalp
▪ teherbírás: 120 kg

SIRIO kárpit
nettó ár
karfával

fekete PU-textilbőr 60 500 Ft
drapp PU-textilbőr 62 500 Ft

▪ magas háttámla
▪ kiváló minőségű poliuretán textilbőr kárpit
▪ polírozott alumínium karfa
  kárpitozott támfelülettel
▪ polírozott alumínium lábkereszt
▪ állítható rugózási keménységű
  multiblock mechanika
▪ krómozott gázlift
▪ teherbírás: 130 kg
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza

 �

1700 RENÉ kárpit
nettó ár

karfa nélkül
BA, BN * 55 000 Ft

* BA: 3, 52, 300, 600, 840
BN: 4004, 6003, 6016, 8010, 8033

▪ telekárpitozott, szögletes háttámla
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető 
  szinkronmechanika antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szögletes műanyag lábkereszt
  nagy görgőkkel (d.65)
▪ teherbírás: 120 kg

1700 RENÉ net kárpit
nettó ár

karfa nélkül
BA, BN * 53 000 Ft

* BA: 3, 52, 300, 600, 840
BN: 4004, 6003, 6016, 8010, 8033

▪ feszített hálós háttámla
▪ állítható rugózási keménységű,
  több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ gázliftes magasságállítás
▪ szögletes műanyag lábkereszt
  nagy görgőkkel (d.65)
▪ teherbírás: 120 kg

1890 INFINITY kárpit
nettó ár
karfával

BA, BN * 120 000 Ft
textilbőr (MK, SK) 

* 122 000 Ft
* BA: 3, 52, 300, 600, 840;

BN: 4004, 6003, 6016, 8010, 8033
további színek egyeztetés szerint

▪ formaöntött, hideg poliuretán párnázat
▪ magas, ívelt háttámla
▪ mélységben állítható deréktámasz
▪ 2D állítható karfa, puha toppal
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ szögletes műanyag lábkereszt
  nagyméretű parkettagörgőkkel (d.65)
▪ fehér kivitel (háttámla borítás, karfa, lábkereszt) 
  felára: 17.500 Ft
▪ teherbírás: 130 kg
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teljes magasság112-123 garancia 5 év teljes magasság95-111 garancia 5 év teljes magasság103-114 garancia 5 év

ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3 ülésmagasság 43-54 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény -

ülésszélesség 49 szállítható 6 hét ülésszélesség 49 szállítható 6 hét ülésszélesség 47 szállítható 6 hét

ülésmélység 47 megr.egys. 1 ülésmélység 47 megr.egys. 1 ülésmélység 47 megr.egys. 1

teljes magasság122-133 garancia 5 év

ülésmagasság 42-53 térfogat 0,46 m3

teljes szélesség 69 kárpitigény -

ülésszélesség 54 szállítható projekt

ülésmélység 54 megr.egys. 2

teljes magasság 84 garancia 2 év teljes magasság 84 garancia 2 év teljes magasság 81 garancia 2 év

ülésmagasság 51 térfogat - ülésmagasság 51 térfogat - ülésmagasság 47 térfogat -

teljes szélesség 56 kárpitigény 0,63 fm teljes szélesség 56 kárpitigény 0,63 fm teljes szélesség 62 kárpitigény 0,75 fm

ülésszélesség 47 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 47 szállítható 3-4 hét ülésszélesség 49 szállítható 3-4 hét

ülésmélység 42 ülésmélység 42 megr.egys. 10 ülésmélység 44 megr.egys. 2

▪ fekete porszórt, erősített acélváz
▪ egyéb festett vázszín felára: 950 Ft
▪ hátlap és ülőlap szivacs: 40 mm
▪ rétegelt falemez ülőlap
  és háttámla panel
▪ műanyag ülőlap burkolat
▪ nem rakásolható
▪ teherbírás: 130 kg

1121 TN H

17 600 Ft
BA (LL), BN, OP 18 300 Ft

GM, TAM 19 100 Ft

kárpit nettó ár

C 15 900 Ft
AU

1890 INFINITY fejtámlás kárpit
nettó ár
karfával

BA, BN * 128 000 Ft
textilbőr (MK, SK) * 130 000 Ft

* BA: 3, 52, 300, 600, 840;
BN: 4004, 6003, 6016, 8010, 8033
további színek egyeztetés szerint

▪ formaöntött, hideg poliuretán párnázat
▪ magas, ívelt háttámla fejtámasszal
▪ mélységben állítható deréktámasz
▪ 2D állítható karfa, puha toppal
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ szögletes műanyag lábkereszt
  nagyméretű parkettagörgőkkel (d.65)
▪ fehér kivitel (háttámla borítás, karfa, lábkereszt) 
  felára: 17.500 Ft
▪ teherbírás: 130 kg

1890 INFINITY net kárpit
nettó ár
karfával

BA, BN * 111 000 Ft
textilbőr (MK, SK) 

* 112 000 Ft
* BA: 3, 52, 300, 600, 840;

BN: 4004, 6003, 6016, 8010, 8033
további színek egyeztetés szerint

▪ formaöntött, hideg poliuretán párnázat
▪ magas, ívelt, feszített hálós háttámla
▪ mélységben állítható deréktámasz
▪ 2D állítható karfa, puha toppal
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ szögletes műanyag lábkereszt
  nagyméretű parkettagörgőkkel (d.65)
▪ fehér kivitel (háttámla háló, karfa, lábkereszt) 
  felára: 17.500 Ft
▪ teherbírás: 130 kg

1890 INFINITY plast kivitel
nettó ár
karfával

BA, BN * 102 000 Ft
textilbőr (MK, SK) 

* 103 000 Ft
* BA: 3, 52, 300, 600, 840;

BN: 4004, 6003, 6016, 8010, 8033
további színek egyeztetés szerint

▪ formaöntött, hideg poliuretán párnázat
▪ magas, ívelt, lyukacsos műanyag háttámla
▪ háttámla magasság állítás (U&D)
▪ mélységben állítható deréktámasz
▪ 2D állítható karfa, puha toppal
▪ több ponton rögzíthető szinkronmechanika 
  antishock funkcióval
▪ állítható ülésmélység
▪ szögletes műanyag lábkereszt
  nagyméretű parkettagörgőkkel (d.65)
▪ fehér kivitel (háttámla, karfa, lábkereszt) 
  felára: 17.500 Ft
▪ kárpitozott háttámla felára: 4.000 Ft
▪ teherbírás: 130 kg

MAXIMA kárpit
nettó ár
karfával

fix szövet 529 000 Ft

választható színek:
bordó, fekete, kék, szürke

▪ tartós szövetkárpitozás
▪ magas háttámla fejtámasszal
▪ ergonomikus kialakítású ülőlap
▪ állítható magasságú karfa,
  lágy poliuretán toppal
▪ több ponton rögzíthető, állítható rugózási
  keménységű multiblock mechanika
▪ gázliftes magasságállítás
▪ 24 órás intenzív használatra
▪ a terméket készre szerelve szállítjuk, 
  az ár a szerelés díját tartalmazza
▪ teherbírás: 159 kg

1121 TN H MAXI kárpit nettó ár
karfával

C 19 000 Ft
AU 20 700 Ft

BA (LL), BN, OP 21 400 Ft
GM, TAM 22 200 Ft

▪ fekete porszórt, erősített acélváz
▪ egyéb vázszín felára: 950 Ft
▪ hátlap és ülőlap szivacs: 40 mm
▪ rétegelt falemez ülőlap
  és háttámla panel
▪ műanyag ülőlap burkolat
▪ nem rakásolható
▪ az XXL változat csak BN és TAM
  szövettel rendelhető
▪ karfával
▪ teherbírás: 130 kg

2051 TN ISOTTA kárpit nettó ár
karfával

C 20 600 Ft
AU 23 900 Ft

BA (LL), BN, OP 25 300 Ft
GM, TAM 26 600 Ft

▪ fekete porszórt, karfás acélváz
▪ egyéb vázszín felára: 950 Ft
▪ nagyméretű háttámla és ülőlap
▪ hátlap és ülőlap szivacs: 40 mm
▪ nem rakásolható
▪ az XXL változat csak BN és TAM
  szövettel rendelhető
▪ teherbírás: 130 kg

KONWEX IRODATECHNIKA KFT l 5000 Szolnok Mátyás király u. 4. Telefon: (56) 420-752 l E-mail: konwex@konwex.hu           
Számítástechnika l Nyomtatástechnika l Irodabútorok           


