
PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

7414-01
Alacsony tálaló/3 

bükk

Szél. 
Mag. 

Mélys.

136
82
40

427 559 543 000

7414-02
Alacsony tálaló/4 

bükk

Szél. 
Mag. 

Mélys.

181
82
40

477 165 606 000

Szekrény  
bükk

Szél. 
Mag. 

Mélys.

60
120
40

321 260 408 000

16 535 21 000

Magas tálaló/2 
bükk

Szél. 
Mag. 

Mélys.

90
153
40

477 165 606 000

26 772 34 000

Magas tálaló/3 
bükk

Szél. 
Mag. 

Mélys.

136
120
40

499 213 634 000

31 496 40 000

Vitrin/1 
bükk

Szél. 
Mag. 

Mélys.

60
210
40

423 622 538 000

27 559 35 000

7414-07 
(balos) 
7414-08 
(jobbos)

LED polcvilágítás felára

7414-05

LED polcvilágítás felára

7414-06

LED polcvilágítás felára

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

7414-03 
(balos) 
7414-04 
(jobbos)

LED polcvilágítás felára

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 1/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!



PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

Vitrin/2 
bükk

Szél. 
Mag. 

Mélys.

90
210
40

535 433 680 000

34 646 44 000

7414-10
TV szekrény  

bükk

Szél. 
Mag. 

Mélys.

158
46
40

295 276 375 000

7414-11
TV szekrény  

bükk

Szél. 
Mag. 

Mélys.

203
46
40

348 819 443 000

7414-12
Falipolc 

bükk

Szél. 
Mag. 

Mélys.

158
20
22

85 039 108 000

7414-51

 Ágyváz/140 

bükk      
ágyrács és matrac 

nélkül      
Belső méret: 140 x 200

Szél. 
Mag. 

Mélys.

152
90
206

218 898 278 000

7414-52

 Ágyváz/160 

bükk      
ágyrács és matrac 

nélkül      
Belső méret: 160 x 200

Szél. 
Mag. 

Mélys.

172
90
206

230 709 293 000

7414-09

LED polcvilágítás felára

Érvényes: 2021 szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 2/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!



PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

7414-53

 Ágyváz/180 

bükk      
ágyrács és matrac 

nélkül      
Belső méret: 180 x 200

Szél. 
Mag. 

Mélys.

192
90
206

241 732 307 000

7414-54
Éjjeliszekrény  

bükk 
1 fiókkal

Szél. 
Mag. 

Mélys.

52
46
40

123 622 157 000

7414-55
Komód 

bükk 
4 fiókkal

Szél. 
Mag. 

Mélys.

90
82
40

262 992 334 000

7414-56
Ruhásszekrény  

bükk 
2 ajtós

Szél. 
Mag. 

Mélys.

106
210
58

402 362 511 000

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 3/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!



PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

7414-57

Ruhásszekrény  
bükk 

3 ajtós

Szél. 
Mag. 

Mélys.

159
210
58

536 220 681 000

7414-58
Fésülködő asztal 

bükk      
1 fiókkal

Szél. 
Mag. 

Mélys.

115
80
40

187 402 238 000

7414-59
Tükör      

fésülködő asztalhoz 
bükk

Szél. 
Mag. 

Mélys.

115
75
4

85 827 109 000

7414-61

 Ágyváz/160 

bükk      
matrackiemelő 

vasalattal, ágyráccsal 
Belső méret: 160 x 200

Szél. 
Mag. 

Mélys.

172
85
206

321 260 408 000

7414-62

  Ágyneműtartó betét 
a 7414-61 ágyvázhoz  

bükk      
Nem tartozék, külön 

kell rendelni! 

Szél. 
Mag. 

Mélys.

145
25
170

75 591 96 000

Érvényes: 2021 szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 4/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!



PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

7414-63  Ágyneműtartó láda 
bükk 

Szél. 
Mag. 

Mélys.

158
46
40

244 882 311 000

7414-64

Komód      
bükk      

6 fiókkal      
A két alsó fiók dupla 

mélységű.

Szél. 
Mag. 

Mélys.

158
82
40

463 780 589 000

7415-01
Alacsony tálaló/3 

vad tölgy      

Szél. 
Mag. 

Mélys.

136
82
40

484 252 615 000

7415-02
Alacsony tálaló/4 

vad tölgy      

Szél. 
Mag. 

Mélys.

181
82
40

507 087 644 000

Szekrény  
vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

60
120
40

371 654 472 000

16 535 21 000

Magas tálaló/2 
vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

90
153
40

495 276 629 000

26 772 34 000

7415-03 
(balos) 
7415-04 
(jobbos)

LED polcvilágítás felára

7415-05

LED polcvilágítás felára

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 5/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!



PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

Magas tálaló/3 
vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

136
120
40

529 921 673 000

31 496 40 000

Vitrin/1 
vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

60
210
40

462 205 587 000

27 559 35 000

Vitrin/2 
vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

90
210
40

540 157 686 000

34 646 44 000

7415-10
TV szekrény  

vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

158
46
40

321 260 408 000

7415-11
TV szekrény  

vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

203
46
40

394 488 501 000

7415-12
Falipolc 
vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

158
20
22

85 039 108 000

7415-09

LED polcvilágítás felára

7415-06

LED polcvilágítás felára

7415-07 
(balos) 
7415-08 
(jobbos)

LED polcvilágítás felára

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 6/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!



PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

7415-30

Könyvespolc/széles 
(felül nyitott      
alul 3 fiókkal)      

vad tölgy      

Szél. 
Mag. 

Mélys.

90
210
40

572 441 727 000

7415-31

Könyvespolc/széles 
(felül nyitott      

alul 2 fa ajtóval)     
vad tölgy      

Szél. 
Mag. 

Mélys.

90
210
40

458 268 582 000

7415-32

Könyvespolc/keskeny  
(felül nyitott      
alul 3 fiókkal)      

vad tölgy      

Szél. 
Mag. 

Mélys.

60
210
40

429 921 546 000

7415-33

Könyvespolc/keskeny  
(felül nyitott      

alul balos fa ajtóval)   
vad tölgy      

Szél. 
Mag. 

Mélys.

60
210
40

344 094 437 000

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 7/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!



PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

7415-34

Könyvespolc/keskeny  
(felül nyitott      

alul jobbos fa ajtóval)  
vad tölgy      

Szél. 
Mag. 

Mélys.

60
210
40

344 094 437 000

Vitrin/széles     
(felül üvegpolcos 
vagy  fapolcos,   
alul 2 fa ajtóval)  

vad tölgy      

Szél. 
Mag. 

Mélys.

90
210
40

601 575 764 000

42 520 54 000

7415-38
Polcos alsó szekrény  

(a TV panelhez)      
vad tölgy      

Szél. 
Mag. 

Mélys.

90
61
40

148 031 188 000

7415-39
TV panel polcokkal 
háttérvilágítással   

vad tölgy      

Szél. 
Mag. 

Mélys.

90
164
30

196 850 250 000

7415-42
Iratszekrény  

(fiókkal) 
vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

136
120
40

300 787 382 000

7415-35

LED polcvilágítás felára (üvegpolcok esetén)

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 8/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!



PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

7415-43
Íróasztal/130 

vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

130
77
61

228 346 290 000

7415-45
Konténer 
vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

52
64
40

230 709 293 000

7415-46
Iratszekrény  

(3 fiókkal) 
vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

136
120
40

364 567 463 000

7415-51

 Ágyváz/140 

vad tölgy      
ágyrács és matrac 

nélkül      
Belső méret: 140 x 200

Szél. 
Mag. 

Mélys.

152
85
206

253 543 322 000

7415-52

 Ágyváz/160 

vad tölgy      
ágyrács és matrac 

nélkül      
Belső méret: 160 x 200

Szél. 
Mag. 

Mélys.

172
85
206

264 567 336 000

7415-53

 Ágyváz/180 

vad tölgy      
ágyrács és matrac 

nélkül      
Belső méret: 180 x 200

Szél. 
Mag. 

Mélys.

192
85
206

288 976 367 000

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 9/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!



PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

7415-54
Éjjeliszekrény  

vad tölgy  
1 fiókkal

Szél. 
Mag. 

Mélys.

52
46
40

134 646 171 000

7415-55
Komód 
vad tölgy  
4 fiókkal

Szél. 
Mag. 

Mélys.

90
82
40

295 276 375 000

7415-56
Ruhásszekrény  

vad tölgy  
2 ajtós

Szél. 
Mag. 

Mélys.

106
210
58

477 165 606 000

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 10/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!



PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

7415-57

Ruhásszekrény  
vad tölgy  
3 ajtós

Szél. 
Mag. 

Mélys.

159
210
58

670 866 852 000

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 11/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!



PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

7415-58
Fésülködő asztal 

vad tölgy      
1 fiókkal

Szél. 
Mag. 

Mélys.

115
80
40

214 173 272 000

7415-59
Tükör      

fésülködő asztalhoz 
vad tölgy

Szél. 
Mag. 

Mélys.

115
75
4

96 063 122 000

7415-61

 Ágyváz/160 

vad tölgy      
matrackiemelő 

vasalattal, ágyráccsal 
Belső méret: 160 x 200

Szél. 
Mag. 

Mélys.

172
85
206

362 992 461 000

7415-62

  Ágyneműtartó betét 
a 7415-61 ágyvázhoz  

vad tölgy      
Nem tartozék, külön 

kell rendelni! 

Szél. 
Mag. 

Mélys.

145
25
170

75 591 96 000

7415-63  Ágyneműtartó láda 
vad tölgy  

Szél. 
Mag. 

Mélys.

158
46
40

271 654 345 000

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 12/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!



PROGRAM

Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

A fiókok és az ajtók széria szerinti kivitelben a zajtalan csukódást biztosító un. "Silent System" rendszerű lökéscsillapítóval vannak felszerelve. A fiókelők 
lehetnek furnérozott sima felületüek vagy vízszintesen hornyoltak. Az egyes fiókos elemeknél ez teszőlegesen választható. Külön ábrán feltüntettük a fiókos 
elemeket, ahol a fiókok számmal vannak jelölve. Rendeléskor meg kell  határozni, melyik számozott fiók készüljön hornyolt fiókelővel.  A vitrinek kivehető polcai 
széria szerint üvegből készülnek. Az árak világítás nélkül értendők. Az üvegajtós elemekhez felár ellenében  az üvegpolcokra szerelt LED élvilágítás 
rendelhető. Az élvilágítás felára (mely tartalamazza a LED sor és a szükséges tarnszformátor árát) a vonatkozó termékeknél van feltüntetve, ezt a termék 
alapárához hozzá kell adni.      

Méretek 
(cm)

Oleo 
Fafajta:  front - tömör bükk vagy tömör vad tölgy, korpusz - bükk vagy vad tölgy furnérozott 

Standard színek bükk program esetén: bükk natúr(1), bükk világos(13), bükk wenge(29), bükk koloniál(842) bükk cseresznye antik(42), 
bükk sötét dió (916)      
Standard színek vad tölgy program esetén: vad tölgy viaszlakkal(96), tölgy rusztikus(48), tölgy dió(964)      
Figyelem! Az alábbi un. "koptatott" (antikolt) színek felár ellenében rendelhetők, a vad tölgyfából készült termékek árához 10% 
felárat hozzá kell adni!      
Feláras (+10%) színek vad tölgy program esetén: vad tölgy koptatott dió(968), vad tölgy koptatott fehér(969), vad tölgy fehérített(313)     

Bükkfára pácolható színek: 

Tölgyfára / vad tölgyfára pácolható színek: 

bükk  világos 
(13)

bükk wenge 
(29)

bükk koloniál 
(842)

bükk dió 
velencei (883)

tölgy dió 
(964)

bükk cseresznye  
antik (42)

vad tölgy 
koptatott dió 

(968)

vad tölgy 
koptatott fehér 

(969)

bükk dió 
natúr(363)

vad tölgy 
viaszlakkal (96)

bükk sötét 
dió (916)

vad tölgy 
fehérített  (313)

bükk natúr (1)

tölgy  rusztikus  
(48)

bükk dió 
konyak (55)

bükk  cseresznye 
velencei (884)

tölgy  rusztikus
E-50(932)

tölgy  natúr 
(48)

tölgy  
wenge(39)

7415-64

Komód      
vad tölgy      
6 fiókkal      

A két alsó fiók dupla 
mélységű.

Szél. 
Mag. 

Mélys.

158
82
40

516 535 656 000

Fiókok számozása termékenként

2

3

31 2

1 1 1 1 1

1 2

1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk! 13/13 Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!




