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hosszú 
élettartamú

nagy 
szilárdságú

három 
lakkrétegű időtálló

A tél, a hideg és a szél megedzette a skandináv 
borovi fenyőt. Az északi országokban a nehéz 
körülményekhez alkalmazkodva ez a fa sokkal 
lassabban nő, mint nálunk. Éppen ezért sokkal 
tömörebb, ezáltal szilárdabb és ellenállóbb 
struktúrájú, mint az olcsóbb, gyorsabban növő 
trópusi fa, mint pl. a meranti, vagy az acacia.

Az északi borovi fenyőből készült bútorok 
ellenállóbbak és tartósabbak, így hosszabb az 
élettartamuk. A borovi fenyő kiválóan alkalmas 
pergolákhoz, faházakhoz vagy rönkházakhoz is.

Az ebből a fából készült bútoraink vasalatai 
ráadásként minőségi speciális csavarokkal 
vannak ellátva, így idővel, ahogy a fa dolgozik, 
a csavarok könnyen állíthatók. A bútoraink 
egyedülálló technológiával, háromrétegű 
pácolási eljárással kezeltek, így azok sokkal 
tartósabbak lesznek.

Bútor, amely 
a természettel lélegzik

Skandináv  
borovi fenyő
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OLIVER ÁLLÍTHATÓ KAROSSZÉK
Maximálisan élvezheti a kényelmes pihenést ebben 
a karosszékben, és választhat a háttámla 7 dőlési pozíciója 
közül. A tömör faszerkezetnek és minőségi vasalatoknak 
köszönhetően sok éven át használhatja ezt a széket.

Pácolás / Szín: 3 x pácolva / cappuccino
Akciós ár: 23 590 Ft

Pácolás / Szín: 3 x pácolva / cappuccino
Akciós ár: 39 390 Ft

Pácolás / Szín: 3 x pácolva / cappuccino
Akciós ár: 65 990 Ft

Pácolás / Szín: 3 x pácolva / cappuccino
Akciós ár: 75 990 Ft

SKEPPSVIK ASZTAL
Tegye kényelmessé a szabadtéri pihenését ezzel a gyönyörű, 
skandináv borovi fenyőből készült asztallal! Értékelni fogja az 
asztal tömör faszerkezetét, és ennek köszönhetően hosszú 
ideig megmaradó stabilitását is.

Méretek: 150 x 88 cm

SKEPPSVIK KIHÚZHATÓ ASZTAL
Több vendéget szeretne fogadni, vagy csak családi körben 
szeretne lenni? Akkor bizonyára értékelni fogja ezt a 
minőségi, kihúzható, skandináv borovi fenyőből készült 
asztalt.

Méretek: 160 / 210 x 88 cm

MAJA HINTAPAD
A skandináv borovi fenyőből készült, erős, stabil hintaágy 
lehetővé teszi, hogy maximálisan élvezze a pihenést. 
A minőségi, masszív vasalatok a kiváló minőségű fával 
egyesítve nagyon sok éven át fogja biztosítani ezeket a 
pillanatokat. A minőségi textiltető a hintaágy tartozéka.

Skandináv borovi fenyő 30% AKCIÓS 
KEDVEZMÉNNYEL 

MINDEN TERMÉKRE

VIKEN NAPOZÓÁGY
Élvezze a kilátást a kertjére ebből a kényelmes, minőségi, 
skandináv borovi fenyőből készült napozóágyból! Pihenjen 
kényelmesen, állítsa be a három lehetséges pozícióból az 
egyiket, és relaxáljon!

Méretek: 174 x 65 x 70 cm

Pácolás / Szín: 3 x pácolva / cappuccino
Akciós ár: 47 290 Ft
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OLIVER HÁROMSZEMÉLYES PAD
Helyezkedjen el kényelmesen! A skandináv borovi fenyőből 
készült három férőhelyes pad nagyon masszív, köszönhetően 
a minőségi, tömör faszerkezetnek és vasalatoknak, amelyet 
idővel, amennyire szükséges, a csavarok segítségével utána 
húzhat.

VIKEN GARNITÚRA
A minőségi, skandináv borovi fenyőből készült asztalt, két 
fotelt és a három férőhelyes paddal kiegészített garnitúrát, 
az egész család értékelni fogja. Az 5 darab minőségi pamut 
ülőpárna még fokozhatja e kényelmet.

Asztal méretei: 140 x 80 cm

Pácolás / Szín: 3 x pácolva / cappuccino
Akciós ár: 37 990 Ft

Pácolás / Szín: 3 x pácolva / cappuccino
Akciós ár: 115 990 Ft

Pácolás / Szín: 3 x pácolva / cappuccino
Akciós ár: 196 990 Ft

Pácolás / Szín: 3 x pácolva / cappuccino
Akciós ár: 117 990 Ft

Bútor szett

SVEN GARNITÚRA 2+3+
A kedvező árú, két darab, állítható Oliver karosszékből (7 
pozíció), a három férőhelyes Oliver padból és a Skeppsvik 
klasszikus asztalból álló ülőgarnitúra teraszának vagy 
kertjének dísze lehet.

SVEN GARNITÚRA 6+
A kedvező árú, skandináv borovi fenyőből készült, hat darab, 
állítható, Oliver karosszékből és a nagy, kihúzható, Skeppsvik 
asztalból álló ülőgarnitúrát legfőképpen a kisebb-nagyobb 
találkozásoknál használhatják ki a baráti társaságok vagy 
családtagok.

Skandináv borovi fenyő

TEAKFA OLAJ 1 L
Kiváló, belga gyártmányú, egyedi receptúra alapján készült, 
speciális készítmény, lenmag és levendulaolaj keveréke, amely 
kitűnően megvédi a fából készült bútorait a kiszáradástól és a 
színvesztéstől. Használatával a bútor megőrzi újszerű állapotát 
hosszú éveken keresztül. Az olaj alkalmas minden általános típusú 
fából készült bútor ápolásához (mahagóni, fenyő, teakfa, akác, 
merantin, stb.). Színtelen.

Rendelési szám: RACC00007
Akciós ár: 4 590 Ft



A bútor,
mely ellenáll az idonek

A teak a faanyagok ellenálló kép- 
ességében élenjáró. A teakfa 

kinti környezetben magas élettar-
tammal bír. Nagyon tömör, ellenál 
a kártevőknek és a gombásodás-
nak is. Bútorokhoz több mint 40 
évig szárított tökéletes faanyagot 
használunk fel. A természetes szín- 
eiben a méz-arany tónus domi-
nál, ami idővel ezüstös platina ár- 
nylatba megy át, nagyon egzotikus 
hangulatot biztosít a bútornak.

egyedüláló 
anyag

extra 
keménység

egyedi 
színezet

akár 40 év 
élettartam

Teak

˝
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Teak – kedvezményes garnitúrák

FLORES 6+ GARNITÚRA  
Kedvezményes teakfa garnitúra, 6 db anatómiásan kialakított 
karosszékkel és 1 db nagyon masszív asztallal.  
A karosszékek 7 pozícióba állíthatók, így tökéletes kényelmet 
és kikapcsolódást biztosítanak.
A hosszú élettartama és extrém szilárdsága az alapanyag 
több mint 40 éves szárítási idejének köszönhető!
Méretek 220 x 110 cm

Akciós ár: 299 990 FtBOMBA ÁR! !
TEAKFA OLAJ 1 L
Kiváló, belga gyártmányú, egyedi receptúra alapján készült, 
speciális készítmény, lenmag és levendulaolaj keveréke, amely 
kitűnően megvédi a fából készült bútorait a kiszáradástól és a 
színvesztéstől. Használatával a bútor megőrzi újszerű állapotát 
hosszú éveken keresztül. Az olaj alkalmas minden általános típusú 
fából készült bútor ápolásához (mahagóni, fenyő, teakfa, akác, 
merantin, stb.). Színtelen.

Rendelési szám: RACC00007
Akciós ár: 4 590 Ft

Ajánlott ár: 459 990 Ft helyett



Alumínium, acél,  
fém, rattan, pavilon...

Bútor a hosszú és 
nyugodt évekre

A Creador márka termékei a széles 
választéknak és a kedvező árnak 
köszönhetően, szinte minden igényt 
kielégítenek. A Creador termékek az 
alumínium és az 1x1-es vagy 2x2-
es szövésű textilén kombinációval 
pihekönnyű, a  szép mintázatú acél 
és fém kivitelben nagyon masszív, és 
a  kedvelt polyrattan kivitelben pedig 
nagyon stabil és ellenálló. A Creador 
termékek között megtalálhatók 
pavilonok, hinták és napernyők is. 
A kiváló minőségű anyagoknak 
köszönhetően, hosszú évekig tartósak 
maradnak, ezt a világ legnagyobb 
bútorgyártója garantálja.

könnyű és 
tárolható időtálló karbantartás-

mentes
nagy 

szilárdságú
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Alumínium & textilén

te
xtilén 1x1 VERA BASIC SZÉK

A rakásolható, modern dizájnú, porfestett, alumínium vázzal 
és minőségi 1x1-es szövésű textilén szövettel ellátott Vera 
szék kellemes és kényelmes ülést biztosít.

Akciós ár: 11 790 Ft

te
xtilén 1x1 RAUL BASIC ÁLLÍTHATÓ 

KAROSSZÉK
A porfestett alumínium vázzal készült RAUL karosszék 
tökéletes kényelmet biztosít a hét pozíciós állíthatóságával. 
Az ülőrészt és a háttámlát minőségi 1x1-es kivitelű textilén 
szövet borítja.

Akciós ár: 16 990 Ft

te
xtilén 2x1

te
xtilén 2x1

PAOLA STANDARD SZÉK
A rakásolható szék a meghosszabbított háttámlával biztosítja 
a kényelmes ülést és a hát megfelelő támasztását. A masszív, 
ezüstszínű keret a sötétszürke 2x1-es textilén szövet 
kombinációval nagyobb stabilitást és tartást eredményez.

Akciós ár: 15 790 Ft

RALF STANDARD ÁLLÍTHATÓ 
KAROSSZÉK
Kellemes üldögélést biztosít ez a 7 pozícióba állítható 
szék. A sötétszürke 2x1-es textilén szövettel készült, 
meghosszabbított háttámla biztosítja a megfelelő 
támasztást és a kényelmes ülést.

Akciós ár: 18 390 Ft

VALENTINA COMFORT 
RAKÁSOLHATÓ KAROSSZÉK
A Valentina szék kényelmet és maximális komfortérzetet 
biztosít. Az ezüstszínű, széles keret a megerősített minőségi 
csuklókkal és a sötétszürke 2x2-es vastagabb textilén 
szövettel kombinálva biztosítja a szék maximális erősségét, 
és hozzájárul a komfortos pihenéshez.

Akciós ár: 16 990 Ft

te
xtilén 2x2

36% AKCIÓS 
KEDVEZMÉNNYEL 

MINDEN TERMÉKRE
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Alumínium & textilén

EVAN LUX ÁLLÍTHATÓ KAROSSZÉK 
COMFORT LÁBTARTÓVAL
Szeretne kényelmesen ülni vagy feküdni? Az Evan Lux 
karosszéknek köszönhetően mindkettő lehetséges.  
Az állítható lábtartóval, egyetlen mozdulattal átalakíthatja 
karosszékét kényelmes ággyá. Használja ki a maximális 
komfortot, és pihenjen kényelmesen!

Akciós ár: 32 790 Ft

Akciós ár: 47 290 Ft

EVAN COMFORT ÁLLÍTHATÓ 
KAROSSZÉK
Élvezze a kényelmet az állítható Evan karosszékben!  
Az erős konstrukció, a szélesebb váz, a megerősített csuklók 
és a sötétszürke 2x2-es vastagabb textilén szövet biztosítja 
az extrém erős kivitelt. A szék hét különböző szögben 
állítható a nagyobb variálhatóság és a maximális kényelem 
biztosításához.

Akciós ár: 23 590 Ft

te
xtilén 2x2

te
xtilén 2x2

te
xtilén 2x2

RYAN ASZTAL
Ryan porfestett, ezüstszínű, alumínium konstrukcióval 
rendelkező luxusasztal, 5 mm vastag edzett, sötétített 
üvegfelülettel, minőségi dizájn darabot alkot a kellemes 
üldögéléshez.

Asztalfelület: edzett sötétített üveg 
Asztal méretei: 150 x 90 cm
Akciós ár: 49 990 Ft

AMELIA COMFORT ÁLLÍTHATÓ 
NAPOZÓÁGY
Könnyű, ennek ellenére nagyon masszív konstrukció, 
köszönhetően az erősebb profiloknak és a sötétszürke  
2x2-es vastagabb, textilén szövetnek. Hátsó kis kerekei 
segítségével könnyen áthelyezhető. Használja ki a gyönyörű 
időt a kényelmes Amélia napozóágyban!

Asztalfelület: karbantartásmentes Polywood 
Asztal méretei: 154 / 204 x 90 cm
Akciós ár: 115 990 Ft

RAPHAEL KIHÚZHATÓ ASZTAL
A közepes vagy nagyobb összejövetelek alkalmával hasznára 
lehet a kihúzható, stabil, alumínium kerettel és sötétszürke 
polywood lappal borított, alumínium asztal. A speciális 
mechanikus szerkezetének köszönhetően az asztal 
erőfeszítés nélkül pár másodperc alatt megnagyobbítható, 
illetve összecsukható.
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Alumínium & textilén – kedvezményes garnitúrák

EDINA 4+ GARNITÚRA
Összeállítás: 1x Ryan asztal, 4x Paola Standard szék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további Creador termékkel, amelyek külön megvásárolhatók.

REMUS 4+ GARNITÚRA
Összeállítás: 1x Ryan asztal, 4x Raul Basic állítható karosszék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további Creador termékkel, amelyek külön megvásárolhatók.

RUMULUS 6+ GARNITÚRA
Összeállítás: 1x Raphael kihúzható asztal, 6x Raul Basic 
állítható karosszék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további Creador termékkel, amelyek külön megvásárolhatók.

VERGIO 4+ GARNITÚRA
Összeállítás: 1x Ryan asztal, 4x Vera Basic szék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további Creador termékkel, amelyek külön megvásárolhatók.

ELIANA 4+ GARNITÚRA
Összeállítás: 1x Ryan asztal, 4x Ralf Standard állítható szék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további Creador termékkel, amelyek külön megvásárolhatók.

Ajánlott ár: 99 990 Ft helyett
Akciós ár: 86 990 Ft

Ajánlott ár: 117 990 Ft helyett
Akciós ár: 104 990 Ft

Ajánlott ár: 217 990 Ft helyett
Akciós ár: 183 990 Ft

Ajánlott ár: 113 990 Ft helyett
Akciós ár: 107 790 Ft

Ajánlott ár: 123 990 Ft helyett
Akciós ár: 121 990 Ft
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Alumínium & textilén – kedvezményes garnitúrák

AURELIA 4+ GARNITÚRA
Összeállítás: 1x Ryan asztal, 4x Valentina Comfort szék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további Creador termékkel, amelyek külön megvásárolhatók.

AVALIS 4+ GARNITÚRA
Összeállítás: 1x Ryan asztal, 4x Evan Comfort állítható szék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további Creador termékkel, amelyek külön megvásárolhatók.

ASTONIA 6+ GARNITÚRA
Összeállítás: 1x Raphael kihúzható asztal, 6x Evan Comfort 
állítható szék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további Creador termékkel, amelyek külön megvásárolhatók.

Ajánlott ár: 120 990 Ft helyett
Akciós ár: 117 990 Ft

Ajánlott ár: 144 990 Ft helyett
Akciós ár: 138 990 Ft

Ajánlott ár: 257 990 Ft helyett
Akciós ár: 209 990 Ft
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Acél & fém

Akciós ár: 11 790 Ft

Akciós ár: 19 690 Ft

Méretek: 70 x 70 x 71 cm
Akciós ár: 15 790 Ft

KLASIK SZÉK
A rakásolható fémhálós szék, a háttámlán elhelyezett 
tetszetős mintával, kényelmes kartámasszal és stabil 
konstrukcióval rendelkezik. A szék fémkonstrukciója könnyű 
és egyszerűen karbantartható. A katalízis eljárással felvitt 
festék alapréteg és a porfestés alkalmazása a következő 
festékrétegnél, biztosítja a minőségi kivitelt.

KLASIK 7-POS KAROSSZÉK
Az állítható (7 pozícióba), kényelmes kartámasszal  
és stabil konstrukcióval készült fémhálós karosszék biztosítja 
a maximális kényelmet. A szék könnyű konstrukciója két 
festékréteggel védett az időjárási viszontagságoktól.  
Az első rétegnél a katalízis, a másodiknál porfestés 
technológia került alkalmazásra. Élvezze a kényelmes 
ülőhelyet!

KLASIK 70 ASZTAL
Kellemes időtöltést biztosít szűk családi körben a négyzet 
alakú fémhálós asztal, amely alkalmas kisebb helyekre, 
erkélyekre vagy teraszokra. A két festékréteg, a katalízis és 
a porfestéses technológia alkalmazásának köszönhetően, 
megvédi az asztalt az időjárási viszontagságoktól. A könnyű 
alapanyag lehetővé teszi az egyszerű kezelhetőséget.

31% AKCIÓS 
KEDVEZMÉNNYEL 

MINDEN TERMÉKRE

Méretek: 150 x 90 x 71 cm
Akciós ár: 32 790 Ft

KLASIK 150 ASZTAL
A téglalap alakú asztal megfelel a nagyobb társaságok,  
akár 4 - 6 személy számára is. Könnyű konstrukciója lehetővé 
teszi az egyszerű kezelhetőséget, a két festékréteg, a katalízis 
és a porfestéses technológia alkalmazásának köszönhetően, 
megvédi az asztalt az időjárási viszontagságoktól.

PIKOLO SZÉK
A rakásolható fém szék tartós és karbantartásmentes. 
A PE rattan ülőrésszel és hátrésszel kényelmes ülést 
biztosít. A speciális porfestés megvédi a szék szerkezetét ‚ 
a kellemetlen időjárási viszonyoktól.

Akciós ár: 6 590 Ft
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Fém

PIKOLO ROUND ASZTAL
A Pikolo Round asztal sarkai biztosan nem okoznak sérülést, 
köszönhetően a kerek formának, amely 5 mm-es edzett, 
könnyen mosható asztallappal rendelkezik. A speciális, 
porfestés megvédi az asztal szerkezetét a kellemetlen 
időjárási viszonyoktól. Körbe lehet ülni kisebb térben is.

Méretek: ∅ 60 x 71 cm
Akciós ár: 11 790 Ft

VERONA 6+ AKCIÓS GARNITÚRA
A fémvázas, sötétszürke, porfestéses technológiával készült 
hat darab szék, a sötétszürke 2x1-es szövésű textilén anyaggal 
kombinálva, kényelmes pihenést biztosít, akár nagyobb család 
számára is. Az 5 mm-es edzett üveglappal készült fémasztal 
a szett részét képezi.

PIKOLO AKCIÓS SZETT
A Pikolo szett méreteinek köszönhetően, kiválóan alkalmas 
erkélyekre, vagy egyéb kisebb helyekre. A konstrukciója 
a sötét rattan alkalmazásával nagyon kellemes megjelenést 
biztosít a bútornak, amelyet könnyen lehet karbantartani.  
Az edzett üvegből készült, félig átlátszó asztallap egyedi 
dizájnt kölcsönöz a bútornak.
Méretek:
Szék: (sz x h x m) 53 x 58 x 77 cm, Asztal: ∅ 60 x 71 cm
Akciós ár: 23 590 Ft

te
xtilén 2x1

Méretek:
Szék: (sz x h x m) 55 x 70 x 91,5 cm,
Asztal: (sz x h x m) 151 x 95 x 71 cm
Akciós ár: 74 890 Ft
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Rattan

Akciós ár: 75 990 Ft

CATALINA 4+ GARNITÚRA
Kényelmes és praktikus polirattan garnitúra, 4 db komfortos 
Amélie székkel és 1 db elegáns sötét, keményített üveglapú 
Wicke 150 asztallal. Stabil, masszív és ellenálló a időjárásnak.

Méretek: 150 x 90 x 74 cm
Akciós ár: 39 390 Ft

WICKE 150 ASZTAL
A nagyobb, téglalap alakú, tartós polirattan anyagból és  
edzett üveg fedőlappal készült asztal kellemes időtöltést 
biztosít akár egy nagyobb család számára is. Stabil, masszív 
és ellenáll a rendkívüli időjárásnak, így biztosítva van a nagyon 
hosszú élettartama.

AMÉLIE SZÉK
Polirattan anyagból készült a közkedvelt, praktikus és 
kényelmes szék. Ellenáll az időjárásnak, köszönhetően 
a nagyon tartós anyagnak és a masszív acél konstrukciónak. 
Sok éven keresztül élvezheti a szépségét.

Akciós ár: 10 490 Ft

WICKE 4+ GREY AKCIÓS 
GARNITÚRA
A polirattanból készült, enyhén ívelt két darab fotel, valamint 
a kanapé az asztallal együtt, kellemes és kényelmes pihenést 
biztosít a kertben vagy az otthonában. A minőségi polyrattan 
kiváló tulajdonságainak köszönhetően, időtálló, így 
a garnitúra sok éven keresztül tartós marad.

Akciós ár: 117 990 Ft

Akciós ár: 169 990 Ft

WICKE 4+ GREY LUX AKCIÓS 
GARNITÚRA
A garnitúra luxus darabjait a polirattanból készült kényelmes, 
két darab fotel és a kétszemélyes kanapé alkotja, amely 
jól használható a hétköznapokban és ünnepi alkalmakkor 
egyaránt. A modern Grey lux asztalka a szett kiegészítője 
és meghatározó eleme.

Rattan – kedvezményes garnitúrák
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Kerti pavilonok és hintaágyak

Méretek: 115 x 179 x 170 cm
Akciós ár: 52 990 Ft

KIERA HINTAÁGY
Lazítson és hagyja, hogy a szellő megérintse az arcát!  
A Kiera hintaágyban egyszerre pihenhet és álmodozhat 
is. A masszív, sötétszürke, 48 mm vastag acélprofilokból 
álló szerkezete és a szürke, vagy sötétbarna színű 180 g-os 
minőségi huzata biztosítják a hinta stabilitását és tartósságát.

Méretek: 204 x 123 x 164 cm
Akciós ár: 65 690 Ft

MARILYN HINTAÁGY

A Marilyn dizájnos hintaágyban sokat álmodozhat. 
Az ezüstszínű, 48 mm vastag profilokból álló szerkezet, 
az erős, sűrűn szövött anyag és a hinta, luxusnak számító, 
két méteres hossza, biztosítják a maximális kényelmet. 
Teljes mértékben ellazulhat, és álmodozhat benne.

30% AKCIÓS 
KEDVEZMÉNNYEL 

MINDEN TERMÉKRE

Méretek: 300 x 300 x 270 cm
Akciós ár: 47 290 Ft

ALEXANDRIA KERTI PAVILON
Töltse a nyarat a kerti pavilon kellemes árnyékában! 
A minőségi, erős, sötétszürke oszlopait levél- és ágformájú 
fémelemek díszítik, amelyek egyedi látványt nyújtanak. 
A tetőponyva bézs színű.

Méretek: 300 x 300 x 270 cm
Akciós ár: 56 490 Ft

FLORENCE KERTI PAVILON
A masszív oszlopszerkezettel és a speciális, dupla tetővel 
ellátott romantikus kerti pavilon a béke és nyugalom oázisa, 
amely biztosítja a zavartalan üldögélést napsütésben és 
esőben egyaránt. A sötétebb szürke színű konstrukciója 
minőségi erős profilokból készül, a tetőponyva pedig ellenáll 
az időjárási viszontagságoknak is.



Bútor a tökéletes 
pillanatokra

A tökéletes pillanatokra készült MWH 
márkájú bútorokat a neves német 
gyártó cég már 65 éve készíti. Az 
egyedülálló precizitással kidolgozott 
összes részlet, a három év garancia, 
a  kiváló minőségű, felhasznált 
anyagok, a dizájn, a hosszú élettartam, 
a minimális karbantartás, ezek 
a tulajdonságok csak töredékei annak, 
ami jellemzi ezeket a teraszokon, 
vagy kertekben elhelyezett ikonikus 
bútorokat.

könnyű  
és tárolható időtálló nagy 

szilárdságú

Alumínium  
& textilén

év 
garancia

karbantartás-
mentes
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MWH Elements - Alumínium & textilén

ELEMENTS KAROSSZÉK
Az Elements bútorcsalád ötvözi a funkcionalitást, 
a kényelmet és a szépséget. A szék hosszú élettartamát 
biztosítja az ezüstszínű alumínium, kombinálva a sötét 
kartámasszal és a speciálisan megerősített sötét 
textilénnel. Az erős, masszív, minőségi szék ellenáll 
a nagyobb terhelésnek is. A szélesebb ülőfelület biztosítja 
a komfortosabb pihenést.

ELEMENTS KISSZÉK
Az Elements egy praktikus és nagyon könnyű kisszék, 
amelyre mindenhol szükség lehet. Használhatja pótszéknek 
vagy lábtámasznak. Nagyon stabil, és az erős alumínium 
konstrukciónak köszönhetően, könnyen áthelyezhető 
bármilyen helyre.

Akciós ár: 19 690 Ft

Akciós ár: 32 790 Ft

Akciós ár: 26 290 Ft

Akciós ár: 65 690 Ft

ELEMENTS ÁLLÍTHATÓ KAROSSZÉK
Ha kényelmet keres, akkor azt megtalálja az Elements 
karosszékben. Könnyű, mégis erős, ezüstszínű konstrukciója, 
a speciális, masszív fémszerkezete és a lábak praktikus, 
műanyag talpai hozzájárulnak a szék kiváló minőségéhez és 
a maximális kényelemhez. Az ezüstszínű keret kombinálva 
a sötét színű elemekkel érdekes, dizájnos kontrasztot 
eredményez.

ELEMENTS ÁLLÍTHATÓ NAPOZÓÁGY
Szeretne kényelmesen pihenni vagy élvezni a napsütést? 
Az Elements bútorcsalád napozóágya ötvözi a dizájnt 
a minőséggel. Az ezüstszínű alumínium keret, kombinálva 
a fekete kartámasszal és a kiváló minőségű, speciálisan 
megerősített textilén anyaggal, hozzájárul az ágy 
szépségéhez és komfortos használatához is.

32% AKCIÓS 
KEDVEZMÉNNYEL 

MINDEN TERMÉKRE

ELEMENTS KERTI HINTAÁGY
Az Elements hintaágyban ringatózni nagy élménynek számít. 
A kiváló, páratlan minőségű anyagnak köszönhetően nagyon 
stabil. A megerősített lábak talpai, speciális, műanyag, 
csúszásgátló anyaggal vannak ellátva a kemény felületen 
történő elmozdulás elkerülésére. A minőségi, textilén 
anyag és a több, mint két méteres hinta hossza biztosítják 
a maximális biztonságot és kényelmet.

Akciós ár: 137 990 Ft
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MWH Forious - Alumínium & textilén

Akciós ár: 104 990 Ft

Méretek: 160 x 90 x 74 cm
Akciós ár: 117 990 Ft

Méretek: 220 (340) x 106,5 cm
Akciós ár: 275 990 Ft

ELEMENTS CREATOP BASIC ASZTAL
A téglalap alakú, 160 cm hosszú, masszív, ezüstszínű, 
alumínium asztal a visszafogott fekete csíkokkal és 
a speciális, antracit színű, edzett üveglappal dísze lesz 
minden kerti összejövetelnek.

EXTENDO CREATOP LITE 
KIHÚZHATÓ ASZTAL
Az Extendo kihúzható asztal nemcsak a praktikusságával, 
hanem a különleges dizájnjával is egyedülálló. A nagyobb 
társaságok számára az exkluzív, 220 cm hosszú asztal kihúzható 
akár 340 cm-es luxus hosszra, ennek köszönhetően nagyon 
praktikus. Az ezüstszínű szerkezete kombinálva a sötétszürke 
asztallappal kiemeli az asztal szépségét.

ELEMENTS CREATOP LITE ASZTAL
Kényelmesen foglalhat helyet a 160 cm széles, téglalap 
alakú asztalnál. A masszív, alumínium konstrukcióból készült 
asztal fedőlapján egy dizájnos, sötétszürke, edzett üveglap 
van elhelyezve. Az ezüstszínű szerkezetnek és a sötétszürke 
üveg kombinációjának köszönhetően, az asztal nemcsak 
anyagában exkluzív, de luxus kinézetű is.

FORIOS ÁLLÍTHATÓ KAROSSZÉK
Maximális relaxációt és kényelmet biztosít ez a komfortos, 
öt különböző szögben állítható, magas háttámlájú szék. 
A karosszék időtlen dizájnnal és minőségi, antracitszínű, 
Jacquard hullám struktúrájú, textilén anyaggal rendelkezik.

te
xt

ilé
n 

Jacquard hullám

Akciós ár: 29 990 Ft

ALUTAPO CREATOP LITE ASZTAL
Az Alutapo asztal nemcsak a különleges dizájnjával 
egyedülálló, mivel azt a látszatot kelti, mintha az üveglap 
lebegne az alumínium keret felett, hanem a praktikusságával 
is. A Creatop lite üveglap, egy 8 mm vastag, nagyon 
strapabíró biztonsági üveg, amely egyben karcálló is.

Asztalfelület: Creatop lite üveglap 
Asztal méretei: 160 / 95 x 74 cm
Akciós ár: 104 990 Ft
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MWH Forious - Alumínium & textilén

ALUTAPO CREATOP BASIC ASZTAL
Az Alutapo asztal nemcsak a különleges dizájnjával 
egyedülálló, mivel azt a látszatot kelti, mintha a kompozit 
asztallap lebegne az alumínium keret felett, hanem 
a praktikusságával is. A nagy nyomás alatt gyártott kompozit 
asztallap üvegszálak és speciális gyanta keverékéből tevődik 
össze, és védő lakkréteggel van bevonva.  
Az asztal magassága állítható.

ROCCO ASZTAL
Nem kell aggódni sem a nagy családnak, sem a sok barátnak, 
hogy nem lesz elegendő helyük az asztalnál. A 230 cm 
hosszú Rocco asztal minden igényt kielégít. A nagy nyomás 
alatt gyártott kompozit asztallap üvegszálak és speciális 
gyanta keverékéből tevődik össze, és védő lakkréteggel van 
bevonva. A talajviszonyokhoz igazodva az asztal magassága 
állítható, és így szintbe hozható.

Asztalfelület: Creatop Basic kompozit lap 
Asztal méretei: 160 / 95 x 74 cm
Akciós ár: 117 990 Ft

Asztalfelület: Creatop Basic kompozit lap 
Asztal méretei: 230 / 95 x 74 cm
Akciós ár: 198 990 Ft

ELEMENTS 4+ 
Összeállítás: 1x Elements Creatop Lite asztal, 4x Elements 
szék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további MWH Elements termékkel, amelyek külön 
megvásárolhatók.

ELEMENTS 6+ 
Összeállítás: 1x Elements Creatop Lite asztal, 6x Elements 
állítható karosszék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további MWH Elements termékkel, amelyek külön 
megvásárolhatók.

FORIOSO 4+
Összeállítás: 1x Alutapo Creatop Lite asztal, 4x Forios állítható 
karosszék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további MWH Elements termékkel, amelyek külön 
megvásárolhatók.

Ajánlott ár: 210 990 Ft helyett
Akciós ár: 183 990 Ft

Ajánlott ár: 301 990 Ft helyett
Akciós ár: 249 990 Ft

Ajánlott ár: 224 990 Ft helyett
Akciós ár: 209 990 Ft

MWH Forious – kedvezményes garnitúrák



Acél fémháló

is ellenáll

vízálló fagyálló színmegtartó nagy 
szilárdságú

A bútor, amely a víznek 

A német MWH márka azoknak készül, 
akik teljes erőbedobással élvezik az 
életet, és örömüket lelik a tökéletes és 
funkcionális dolgokban.

Az MWH gyártmányú acél bútorok 
a minimális karbantartással a prakti-
kumot és tartósságot képviselik. Ki-
emelkedő minőségét alátámasztják 
a  GS által elvégzett minőségvizsgála-
tok is. Az MWH bútor részletei egyesítik 
az érzelmet és a szenvedélyt.

év  
garancia
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Acél fémháló 37% AKCIÓS 
KEDVEZMÉNNYEL 

MINDEN TERMÉKRE

UNIVERSAL KISSZÉK
Az Universal lábtartóról elmondható, hogy praktikus és 
nagyon masszív kivitelének köszönhetően, egy univerzális, 
szinte mindenhol használható bútor. Nagyon strapabíró, 
a lábak talpai csúszásgátlóval vannak ellátva, valamint 
könnyen áthelyezhető. Kiváló minőségű anyagból készül, 
nagyobb súllyal is terhelhető.

Akciós ár: 14 490 Ft

SAVOY BASIC SZÉK
A praktikus, rakásolható acélszék kényelmes ülőrésszel és 
a stabil, széles lábprofilokkal nagyobb terhelést is elbír. 
A sötétszürke színű kivitel nagyon praktikus.

Akciós ár: 14 490 Ft

SAVOY BASIC 5-POS 
ÁLLÍTHATÓ KAROSSZÉK
Az acél karosszék széles lábprofilokkal rendelkezik. 
A hat állítható pozícióból lehetősége van kiválasztani 
a legkényelmesebbet.

Akciós ár: 28 890 Ft

Akciós ár: 16 990 Ft

Akciós ár: 32 790 Ft

SAVOY SZÉK
A praktikus, rakásolható acélszék, kényelmes ülőrésszel 
és a stabil, széles lábprofilokkal nagyobb terhelést is elbír. 
A sötétszürke színű kivitel nagyon praktikus.

SAVOY 5-POS ÁLLÍTHATÓ 
KAROSSZÉK
Az acél karosszék széles lábprofilokkal rendelkezik. A hat 
állítható pozícióból kiválaszthatja a legkényelmesebbet.
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Acél fémháló

SAVOY 5-POS ÁLLÍTHATÓ 
RELAX SZÉK
Az acél karosszék széles lábprofilokkal rendelkezik. A hat 
állítható pozícióból kiválaszthatja a legkényelmesebbet. 
A praktikus lábtartóval még komfortosabb.

Akciós ár: 44 690 Ft

Akciós ár: 44 990 Ft

Akciós ár: 72 290 Ft

Akciós ár: 18 390 Ft

SAVOY KÉTSZEMÉLYES PAD
A praktikus rakásolható Savoy padon ketten is nyugodtan 
pihenhetnek. A széles ülőfelület, és az erős acélkonstrukció 
biztosítja a kellemes és zavartalan pihenést.

SAVOY ÁLLÍTHATÓ NAPOZÓÁGY
Az erős acélból készült praktikus és tágas Savoy állítható 
napozóágy biztosítja a kellemes pihenést. Öt pozícióba 
állítható a maximális kényelem eléréséhez. A hátsó 
kerekeinek köszönhetően könnyen mozgatható.

CARLOS SZÉK
Az acélból készült klasszikus formájú szék kombinálva 
a speciális, nagyon ellenálló, petán szövésű anyaggal,  
egy stabil szék, amely ellenáll az időjárásnak és kényelmes, 
puhább ülést biztosít.

MESONA SZÉK
A Mesona acélszéket elegáns formával, hosszabbított 
háttámlával és masszív szerkezettel lehet jellemezni. Az egész 
szék acélból készül, amely így biztosítja az extrém erősségét. 
Dizájn elemként kitűnik a Crea-wood anyagból készült 
karfa, amelyet sem tapintásra sem vizuálisan szinte nem 
lehet megkülönböztetni a teakfától, és ráadásként majdnem 
karbantartásmentes.

Akciós ár: 23 690 Ft



23

Acél fémháló

Akciós ár: 26 290 Ft

Akciós ár: 32 990 Ft

Méretek: ∅ 105 x 74 cm
Akciós ár: 49 890 Ft

Méretek: 70 x 70 x 74 cm
Akciós ár: 32 790 Ft

UNIVERSAL 105 ASZTAL
Legalább 4 személy számára megfelelő az acél körasztal, 
köszönhetően az egyedülálló és nagyvonalú méreteinek. 
Sötétszürke színének és az Elotherm lakkozásnak 
köszönhetően, amellyel kizárólag csak az MWH bútorainál 
találkozhat, a bútor időtálló és szinte karbantartásmentes. 
A talajviszonyokhoz igazodva az asztal magassága állítható, 
és így, szintbe hozható.

MASAO 5-POS ÁLLÍTHATÓ 
KAROSSZÉK
Kényelmes pihenés, öt választható beállítási lehetőség, 
minőségi acél konstrukció kombinálva a karfák Crea-wood 
anyagával, amelyek a teakfára hasonlítanak, és mégsem 
igényelnek karbantartást, ezek mind az egyedülálló Masao 
karosszék tulajdonságai.

MASAO SZÉK
A Masao dizájnos, ennek ellenére nagyon kényelmes, 
szélesebb ülőrésszel rendelkező acélszék. A masszív szék 
karfája Crea-wood anyagból készül, egyedülálló dizájnt 
kölcsönözve így a bútornak. A karfa azt a látszatot kelti, 
mintha teakfából készülne, ennek ellenére nem igényel külön 
törődést, kellemes tapintású és szinte karbantartásmentes.

TAVIO 70 ASZTAL
A kisebb, sötétszürke, acélasztal ideális a szűkebb helyekre. 
A többrétegű lakkozásnak köszönhetően ellenáll az 
időjárásnak. Az asztal speciális mechanizmussal van ellátva, 
amellyel korrigálható az elhelyezése az egyenetlen terepen.

UNIVERSAL 145 ASZTAL
Az univerzális, acél, sötétszürke színű asztal kiváló 
összhangban van a székekkel. Megfelel négy, illetve hat 
személy elhelyezéséhez is. A minőségi felületi kezelés 
következtében ellenáll az extrém időjárásnak is. Az asztal 
speciális mechanizmussal van ellátva, amellyel korrigálható 
az elhelyezése az egyenetlen terepen.

Méretek: 145 x 90 x 74 cm
Akciós ár: 65 690 Ft
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Acél fémháló

UNIVERSAL 160 ASZTAL
Az univerzális, acél, sötétszürke színű asztal kiváló 
összhangban van a székekkel. Megfelel négy, illetve hat 
személy elhelyezéséhez is. A minőségi felületi kezelés 
következtében ellenáll az extrém időjárásnak is. Az asztal 
speciális mechanizmussal van ellátva, amellyel korrigálható 
az elhelyezése az egyenetlen terepen.

Méretek: 160 x 90 x 74 cm
Akciós ár: 66 490 Ft

Méretek: 152 (250) x 90 x 74 cm
Akciós ár: 236 990 Ft

Méretek: 160 x 90 x 74 cm
Akciós ár: 70 990 Ft

CAFFÉ LATTE

Egy kis erkélyen is élvezheti a finom kávé ízét. A két 
összecsukható széket az összecsukható, kör alakú asztallal 
szinte bárhova elhelyezheti. Kényelmesen elfér a szűkebb 
helyeken is. A könnyű tárolás érdekében összecsukható. 
Az acél kivitel és a megerősített fémszerkezet biztosítják 
a maximális stabilitást.

Akciós ár: 41 990 Ft

TAVIO 160 ASZTAL
A Tavio asztal első ránézésre pehelykönnyűnek tűnik, mégis 
nagyon masszív. Egyesíti az erős acélt a Crea-wooddal, 
a teakfát tökéletesen imitáló anyaggal. Társítva a Masao 
székekkel és karosszékekkel rendkívül elegáns szettet alkot.

UNIVERSAL 152/250 KIHÚZHATÓ 
ASZTAL
Család vagy nagy társaság? Mindkettő kényelmesen elfér 
az Universal kihúzható asztalnál. A masszív konstrukció, 
kombinálva a speciálisan edzett, sötétszürke üveglappal, 
egyedi megjelenést biztosít a bútornak. Az egyszerű 
szétszedési és összerakási rendszerét díjazni fogja gyakori 
használat esetében.

SABI 2+
Összeállítás: 1x Tavio 70 asztal, 2x Savoy Basic karosszék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további MWH fémhálós termékkel, amelyek külön 
megvásárolhatók.

Ajánlott ár: 61 990 Ft helyett
Akciós ár: 56 490 Ft

Acél fémháló – kedvezményes garnitúrák
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Acél fémháló – kedvezményes garnitúrák

BASANI 4+ / BASANIS 4+
Összeállítás: 1x UNIVERSAL 160 asztal, 4x Savoy Basic vagy 
Savoy állítható karosszék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további MWH fémhálós termékkel, amelyek külön 
megvásárolhatók.

CARLONI 4+
Összeállítás: 1x UNIVERSAL 145 asztal, 4x Carlos karosszék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további MWH fémhálós termékkel, amelyek külön 
megvásárolhatók.

MASAO 4+
Összeállítás: 1x TAVIO 160 asztal, 4x Masao karosszék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további MWH fémhálós termékkel, amelyek külön 
megvásárolhatók.

BANI 4+ / BANIS 4+
Összeállítás: 1x UNIVERSAL 145 asztal, 4x Savoy Basic vagy 
Savoy karosszék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további MWH fémhálós termékkel, amelyek külön 
megvásárolhatók.

BASANI 6+ / BASANIS 6+
Összeállítás: 1x UNIVERSAL 160 asztal, 6x Savoy Basic vagy 
Savoy állítható karosszék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható bármelyik 
további MWH fémhálós termékkel, amelyek külön 
megvásárolhatók.

Savoy Basic székkel (Bani 4+) 
Ajánlott ár: 123 990 Ft helyett
Akciós ár: 111 990 Ft

Ajánlott ár: 139 990 Ft helyett
Akciós ár: 125 990 Ft

Ajánlott ár: 176 990 Ft helyett
Akciós ár: 170 990 Ft

Savoy Basic állítható székkel 
(Basani 4+) 
Ajánlott ár: 186 990 Ft helyett
Akciós ár: 170 990 Ft

Savoy Basic állítható székkel 
(Basani 6+) 
Ajánlott ár: 244 990 Ft helyett
Akciós ár: 222 990 Ft

Savoy Basic székkel (Banis 6+) 
Ajánlott ár: 133 990 Ft helyett
Akciós ár: 117 990 Ft

Savoy állítható székkel 
(Basanis 4+)
Ajánlott ár: 202 990 Ft helyett
Akciós ár: 177 990 Ft

Savoy Basic állítható székkel 
(Basani 6+) 
Ajánlott ár: 267 990 Ft helyett
Akciós ár: 232 990 Ft

Židle Savoy 5-pos:

Židle Savoy:

Židle Savoy 5-pos:



Bútorok a fenséges 
pihenéshez

Royal Garden

vízálló fagyálló színmegtartó nagy 
szilárdságú

A Royal Garden márka egyesíti a több 
évtizedes tradíciót, a legjobb anyag-
minőséget, a kézművességet, a csúcs 
formatervezést és az új technológiák 
alkalmazását.

A maximális kényelmet és a luxust kép-
viseli gyönyörű köntösbe foglalva. Az 
egyedülálló Thermosint technológiá-
nak köszönhetően (az általánosnál 8x 
erősebb), a fémbútorok tökéletesen 
vízállóak és komfortos, kiváló, hőszige-
telési tulajdonságokkal is büszkélked-
hetnek.

év 
garancia

THERM
Garantiert wetterfest

SINT®
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Royal Garden - Alumínium & textilén 37% AKCIÓS 
KEDVEZMÉNNYEL 

MINDEN TERMÉKRE

ROYAL RICHMOND ÁLLÍTHATÓ 
KAROSSZÉK
A Royal Richmond karosszékben, úgy érezheti magát, 
mintha egy királyi trónszékben ülne. A teste két dolgot fog 
értékelni, a szék puhaságát és az erősségét. A speciális, sötét 
színű alumínium konstrukció, kombinálva a luxusminőségű, 
kétrétegű, bélelt textilén anyaggal, valamint az öt pozícióba 
állítás lehetőségével felejthetetlen pihenést biztosít.

ROYAL RICHMOND 
KÉTSZEMÉLYES PAD
Meghitt társalgásaik során még közelebb kerülhetnek 
egymáshoz. A kétszemélyes szék a kényelmes, széles 
ülőfelületnek, a magasított háttámlának és az egyedülálló 
luxusminőségű, kétrétegű, bélelt textilén anyagnak 
köszönhetően, extrém luxuspihenést biztosít.

ROYAL RICHMOND KAROSSZÉK
Kényeztesse magát! A Royal székben fenségesen pihenhet. 
A szék konstrukciója speciális, sötét színű, erősített 
alumíniumból készül, amely könnyű és egyben extrém erős 
is. A háttámla és az ülőfelület luxusminőségű, kétrétegű 
textilén és puha béléstöltettel ellátott anyaggal készül. 
A szélesebb ülőfelület, a magasabb háttámasz és a fent 
említett anyagok hozzájárulnak a luxuspihenéshez.

A Royal termékcsaládhoz az Alutapo 
és Rocco asztalok illenek. (lásd 19.old.)

ROYAL RICHMOND ÁLLÍTHATÓ 
NAPOZÓÁGY
Kényeztesse a testét királyi módon! A Royal Richmond 
állítható napozóágyat imádni fogja. A masszív, sötét színű, 
erősített fémszerkezetes speciális alumínium konstrukció, az 
ágy kényelmes hosszúsága és szélessége, amely el van látva 
luxusminőségű, kétrétegű, bélelt textilén anyaggal, előkelő 
pihenést biztosít.

Akciós ár: 52 590 Ft

Akciós ár: 60 390 Ft

Akciós ár: 91 990 Ft

Akciós ár: 78 990 Ft



ROYAL RICHMOND SET 1
Összeállítás: 1x ROCCO asztal, 6x Royal Richmond karosszék 
és 2x Royal Richmond állítható karosszék
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható 
bármelyik további Royal Garden termékkel, amelyek külön 
megvásárolhatók.

Ajánlott ár: 633 990 Ft helyett
Akciós ár: 525 990 Ft

Royal Garden - Alumínium & textilén – kedvezményes garnitúrák
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Royal Garden – Acél fémháló

DOMINO SZÉK
A Domino szék ötvözi a romantikát és a luxus kényelmet. 
A speciális fémkonstrukció, kiegészítve kézműves 
részletekkel, az egyik legelőkelőbb kerti bútorok közé emeli 
a világon. A konstrukciója még masszívabb és stabilabb.

EXCELSIOR SZÉK
Az Excelsior székben, úgy érezheti magát, mintha egy 
kastélyparkban ülne. A romantikus dizájn, a minőségi és 
extra masszív anyag, kiegészítve kézműves részletekkel, 
a legmagasabb osztályba sorolják ezt a széket. Pihenjen 
úri módon!

EXCELSIOR PAD
A Excelsior luxus fémpad a barokk stílust idézi.  
A speciálisan megerősített fémanyag, kiegészítve  
a kézműves részletekkel, maximális stabilitást és kényelmet 
biztosít. A háromszemélyes, széles ülőfelülettel rendelkező 
pad tökéletes kiegészítője a luxusbútor szettnek.

EXCELSIOR ÁLLÍTHATÓ 
NAPOZÓÁGY
Az Excelsior ránézésre könnyű, de mégis stabil 
napozóágy, elbűvölő nem mindennapi szépségével és 
a luxus benyomásával. Az erős fémanyag, kiegészítve 
a kézműves részletekkel, és a Thermosint felület kezeléssel, 
a legmagasabb, csúcskategóriába emeli ezt a napozóágyat.

ROYAL VERSO TÉGLALAP ALAKÚ 
ASZTAL
Hogyan is lehetne kényelmesen üldögélni a kastélyparkban 
asztal nélkül? A válasz a Royal Verso asztal, amely speciálisan 
megerősített fémből készül, kiegészítve kézműves 
elemekkel, amelyek maximálisan kihangsúlyozzák az egyes 
részleteket. A gyönyörű asztal kiegészítve az Excelsior vagy 
Domino székekkel, felejthetetlen, előkelő pihenést biztosít.

Akciós ár: 104 990 Ft

Akciós ár: 99 990 Ft

Akciós ár: 39 390 Ft

Akciós ár: 31 490 Ft

Méretek: 190 x 105 x 74 cm
Akciós ár: 104 990 Ft



Royal Garden – Fémháló – kedvezményes garnitúrák

EXCELSIOR SET 1
Összeállítás: 1x Royal Verso asztal, 4x Excelsior karosszék, 1x 
Excelsior pad és 1x Excelsior állítható napozóágy
Megjegyzés: A garnitúra szabadon kombinálható 
bármelyik további Royal Garden termékkel, amelyek külön 
megvásárolhatók.

Ajánlott ár: 467 990 Ft helyett
Akciós ár: 433 990 Ft
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Napernyők
A minőségi napernyő megvéd 
a napsugaraktól és az esőtől is. Kiváló 
anyagok, könnyű kezelhetőség, 
egyszerű nyitás és magasság 
beállítás a kívánt szögbeállítással 
együtt, biztosítja a maximális 
kényelmet. Mindegyik napernyőt 
négy különböző színben kínáljuk, 
az elegáns szürkében, a modern 
pirosban, a természetes bézsben és 
a meleg narancssárga színben.

Megfelelo árnyékolást 
 a minoségi pihenéshez
˝
˝
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Napernyő 37% AKCIÓS 
KEDVEZMÉNNYEL 

MINDEN TERMÉKRE

VENICE (Ø 2,7 m)
A napernyő alumínium tartóoszloppal készül, amely porfestett 
technológiával van kezelve, így jobban ellenáll az időjárási 
viszonyoknak. A 2,7 m átmérőjű ernyőrésze kiváló minőségű 
180 g-os, vízálló poliészter vászonból van, amelynek felső 
részén szellőzőnyílás található. A nagyobb kényelem 
érdekében a csuklónak köszönhetően, egyik oldalról a másikra 
állítható.
Tartóoszlop (alu): Ø 38/34 x 0,8 mm; 6 bordás (acél):  
10 x 18 mm; Súly: 4,5 kg; Ernyő: 180 g/m2 vízálló poliészter. 
Akciós ár (minden szín): 14 490 Ft

FÜGGŐ NAPERNYŐ MIAMI (Ø 2,7 m)
A 2,7 m átmérőjű függő napernyő, porfestett tartó és 
hordozó acéloszlopból, valamint 8 darab acélbordából áll, 
amelyek ellenállnak az időjárási viszonyoknak. A kiváló 
minőségű 160 g-os, vízálló, poliészter vászon, amelynek felső 
részén szellőzőnyílás található, megvéd a napsugaraktól és az 
esőtől is. A stabilitását a kereszt alakú talapzat biztosítja.

Tartóoszlop (acél): 48 mm; Oldalkar (acél): 42 mm; 8 bordás 
(acél): 18 x 12 mm; Súly: 11,5 kg; Ernyő: 160 g/m2 vízálló 
poliészter. Akciós ár (szín csoportok): 26 290 Ft

Gránittalp nélkül

FÜGGŐ NAPERNYŐ ROMA (Ø 3,5 m)
A Roma 3,5 m átmérőjű, függő napernyő biztosítja a maximális 
kényelmet és védelmet. A kereszt alakú talpazat, az alumínium 
tartóoszlop és a 8 darab alumínium borda biztosítják a 
napernyő stabilitását, lehetővé teszik a szögbeállítást, valamint 
a tengelye körüli körkörös mozgást. A kiváló minőségű 250 g-os, 
vízálló, poliészter vászon, amelynek felső részén szellőzőnyílás 
található, megvéd a napsugaraktól és az esőtől is.
Tartóoszlop (alu): 75 x 60 mm; Oldalkar (acél): 39 mm; 
8 bordás (alu):  25 x 17 mm; Súly: 22 kg; Ernyő: 250 g/m2 
vízálló poliészter. Akciós ár (szín csoportok): 75 990 Ft

Színek:
piros

bézs

narancs

szürke

Színek:
piros

bézs

narancs

Színek:
piros

bézs

narancs

szürke



A tökéletes relaxációhoz és 
valódi kényelemhez

Ülőpárnák
A cseh Hartman cég által gyártott 
ülőpárnák a legjobb minőségű olasz 
alapanyagokból készülnek. Az ún. 
polycotton anyag egy modern, pamut 
és poliészter keverék, amely színtartó 
és gyűrődésmentes. Az ülőpárnák 
több okos megoldással rendelkeznek. 
A hátrészeken és az oldalakon 
szalaggal vannak ellátva, amelyekkel 
biztonságosan rögzíthetők 
a bútorhoz. Az ülőrész és a háttámla 
között több centis anyagráhagyással 
készül, így kényelmesen korrigálható 
az ülőfelület, vagy a háttámla 
felületének nagysága. Az ülőpárnák 
mindkét oldalukon enyhén eltérő 
színkombinációval és mintázattal 
készülnek, így tulajdonképpen egy 
párna megvásárlásával, két különböző 
dizájnú párnát kap, amelyet tetszés 
szerint kombinálhat és váltogathat.
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Ülőpárnák

HARTMAN GREY ÜLŐPÁRNA
Mesébe illő pihenést biztosít a Hartman Grey ülőpárna, 
amely kiváló minőségű pamutanyagból készül. A modern, 
színes mintázatú anyaga, amely a szürke, a fehér és a zöld 
vonalak kombinációja, illik az acél és az alumínium székekbe 
egyaránt. Természetesen elhelyezhető fából készült kerti 
bútorokon is.
Árak: 100 x 50 x 6 cm: 4 990 Ft; 110 x 50 x 6 cm: 5 290 Ft;  
120 x 50 x 6 cm: 5 590 Ft; 195 x 60 x 6 cm: 10 490 Ft;  
párna: 41,5 x 46 x 6 cm: 2 390 Ft

2.
 o

ldal

HARTMAN ORANGE ÜLŐPÁRNA
A Hartman Orange ülőpárna kiváló minőségű pamutanyagból 
készül, amelyen nagyon kényelmesen lehet pihenni. A kellemes 
bézs szín, kombinálva a sötétebb és világosabb barna, valamint 
narancssárga csíkokkal, üde kinézetet kölcsönöz a párnának, 
amely egyaránt illik a modern, acél és alumínium székekbe és 
a fából készült kerti székekbe is.

Árak: 100 x 50 x 6 cm: 4 990 Ft; 110 x 50 x 6 cm: 5 290 Ft; 
120 x 50 x 6 cm: 5 590 Ft; 195 x 60 x 6 cm: 10 490 Ft; 
párna: 41,5 x 46 x 6 cm: 2 390 Ft

1.
 o

ldal

2.
 o

ldal

1.
 o

ldal

HARTMAN RED ÜLŐPÁRNA
A Hartman Red ülőpárna kiváló minőségű pamutanyagból 
készül, amelyen nagyon kényelmesen lehet pihenni. A piros 
alapszín vidám kinézetet kölcsönöz a párnának. A kockás 
minta nemcsak a fa székekhez illik, hanem a modernebb 
anyagokhoz is, mint az acél vagy az alumínium, kombinálva 
textilén anyaggal.

MWH CUSHION 110 ÜLŐPÁRNA
Az MWH Cushion ülőpárna új generációs, speciális Sonntex 
anyagból készül, amely színtartó, vízálló, és az egyedülálló 
kialakításának köszönhetően, nem szükséges rögzíteni 
a székhez. Az ülőpárna rögzítés nélkül is stabilan helyezkedik 
el a bútoron. Ez a variáció optimális méretben a klasszikus 
székekre készül.

MWH CUSHION 120 ÜLŐPÁRNA
Az MWH Cushion innovatív Sonntex anyagból készül, amely 
ellenáll a napsugaraknak, így színtartó. A speciális textúrája 
taszítja a vizet. Az egyedülálló, speciális kialakításának 
köszönhetően nem szükséges rögzíteni a székhez,  
az ülőpárna nem csúszkál, stabilan a helyén marad.  
Ez a variáció optimális méretben a karosszékekre készül.

Árak: 100 x 50 x 6 cm: 4 990 Ft; 110 x 50 x 6 cm: 5 290 Ft; 
120 x 50 x 6 cm: 5 590 Ft; 195 x 60 x 6 cm: 10 490 Ft; 
párna: 41,5 x 46 x 6 cm: 2 390 Ft

Méretek: 110 x 50 cm
Akciós ár: 11 690 Ft

Méretek: 120 x 50 cm
Akciós ár: 11 990 Ft

1.
 o

ldal

2.
 o

ldal
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Ülőpárnák

MWH CUSHION 190 ÜLŐPÁRNA
Az MWH Cushion ülőpárna luxus méretben készül 
a napágyakra, így biztosítva a maximális kényelmet. 
Forradalmian új Sonntex anyagból készül, amely ellenáll 
a napsugaraknak, így színtartó. A speciális textúrája taszítja 
a vizet. Az egyedülálló, speciális kialakításának köszönhetően 
nem szükséges rögzíteni a napágyhoz, az ülőpárna nem 
csúszkál, stabilan a helyén marad. Ez a variáció optimális 
méretben a napágyakra készül.

Méretek: 190 x 60 cm
Akciós ár: 21 190 Ft



... a közös 
pillanatok öröméért

A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében 
a katalógusban feltüntetett árak és paraméterei megváltozhatnak. 
A feltüntetett árak ajánlott árak és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

GARLAND distributor, s. r. o., 
Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Csehország,  
cégbejegyzés helye OR u KS Hr. Králové, oddíl C vl. 5276.

WWW.GARLAND.HU

Az Ön kereskedője:


