
NEDAL HASÁBLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

lehetséges 

Árkategória 

alap 

L-alak 

lehetséges 

Tárgyaló 

lehetséges 

Magasságállítás 

nincs 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Nagy színválaszték 

(fekete, fehér,  

       antracit, homokszín, ezüst) 

 74 cm magasság a lappal 

együtt 

 Szintezési lehetőség 

 Tetszőleges méretű 

asztalkombinációk 

kialakítására is alkalmas 

 Térd takaró felszerelhető 

 

Határidő 

20 munkanap* 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  



DEMOL-CS CSŐLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

lehetséges 

Árkategória 

alap 

L-alak 

lehetséges 

Tárgyaló 

lehetséges 

Magasságállítás 

nincs 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Ezüst és antracit színekben 

 Többféle méretű 

asztalkombináció 

kialakítására is alkalmas 

 Szintezési lehetőség 

 Térd takaró felszerelhető 

 

Határidő* 

15 munkanap 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  



DEMOL-H HASÁBLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

lehetséges 

Árkategória 

alap 

L-alak 

lehetséges 

Tárgyaló 

lehetséges 

Magasságállítás 

nincs 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Ezüst és antracit színben  

 Szögletes láb (50*50 mm) 

 Tetszőleges méretű 

asztalkombinációk 

kialakítására is alkalmas 

 Szintezési lehetőség 

 Térd takaró felszerelhető 

Határidő* 

20 munkanap 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  



DEMOL-CSM CSŐLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

lehetséges 

Árkategória 

közép 

L-alak 

lehetséges 

Tárgyaló 

lehetséges 

Magasságállítás 

68-84 cm 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Ezüst és antracit színekben 

 68-84 cm-ig manuálisan 

állítható az asztalmagasság 

 Tetszőleges méretű 

asztalkombinációk 

kialakítására is alkalmas 

Határidő* 

15 munkanap 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  



DEMOL-HM HASÁBLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

lehetséges 

Árkategória 

közép 

L-alak 

lehetséges 

Tárgyaló 

lehetséges 

Magasságállítás 

68-84 cm 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Ezüst és antracit színben  

 Manuálisan állítható 

asztalmagasság 68-84 cm-ig 

 Szögletes láb (50*50 mm) 

 Tetszőleges méretű 

asztalkombinációk 

kialakítására is alkalmas 

 Térd takaró felszerelhető 

 

Határidő* 

20 munkanap 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  



ORFE FÉMLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

lehetséges 

Árkategória 

közép 

L-alak 

lehetséges 

Tárgyaló 

lehetséges 

Magasságállítás 

nincs 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Króm színben 

 

Határidő 

12 munkanap* 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  

 126-200 cm-es íves és 

egyenes íróasztalokhoz 

 

 160-420 cm hosszú íves és 

egyenes tárgyalóasztalokhoz 

 

 Szintezési lehetőség 

 Térd takaró felszerelhető 

 



EASY FÉMLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

nem lehetséges 

Árkategória 

közép 

L-alak 

lehetséges 

Tárgyaló 

nem lehetséges 

Magasságállítás 

nincs 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Ezüst és antracit színben 

 74 cm magasság a lappal 

együtt 

 Szintezési lehetőség 

 126 -190 cm-es egyenes 

asztalokhoz 

 Térd takaró felszerelhető  

Határidő 

12 munkanap* 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  



TRUVA FÉMLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

nem lehetséges 

Árkategória 

magas 

L-alak 

lehetséges 

Tárgyaló 

nem lehetséges 

Magasságállítás 

nincs 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Antracit színben 

 Háromszög alakú láb 

 Szintezési lehetőség 

 120-190 cm-es egyenes 

asztalokhoz 

 Térd takaró felszerelhető  

Határidő 

12 munkanap* 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  



NICE FÉMLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

lehetséges 

Árkategória 

magas 

L-alak 

lehetséges 

Tárgyaló 

lehetséges 

Magasságállítás 

nincs 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Antracit színben 

 Szintezési lehetőség 

 140-180 cm-es egyenes 

íróasztalokhoz 

 180-420 cm-es 

tárgyalóasztalokhoz 

 Térd takaró felszerelhető  

Határidő 

12 munkanap* 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  



FORS FÉMLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

lehetséges 

Árkategória 

magas 

L-alak 

lehetséges 

Tárgyaló 

lehetséges 

Magasságállítás 

nincs 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Króm színben 

 180-220 cm-es egyenes és 

íves asztalokhoz 

 180-220, ill. 360-440 cm-es 

tárgyalóasztalhoz 

 Térd takaró felszerelhető, 

de nem ajánlott  

Határidő 

12 munkanap* 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  



FORS HALF FÉMLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

nem lehetséges 

Árkategória 

magas 

L-alak 

oldalszekrénnyel 

Tárgyaló 

nem lehetséges 

Magasságállítás 

nincs 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Króm színben 

 180-220 cm-es egyenes és 

íves vezetői asztalokhoz 

 Oldalszekrény szabadon 

variálható nyitott, fiókos, és 

tolóajtós elemekkel 

 Térd takaró felszerelhető, 

de nem ajánlott  

Határidő 

12 munkanap* 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  



REA HALF FÉMLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

nem lehetséges 

Árkategória 

magas 

L-alak 

oldalszekrénnyel 

Tárgyaló 

nem lehetséges 

Magasságállítás 

nincs 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Fehér és antracit színben 

 126-200 cm-es egyenes 

vezetői asztalokhoz 

 Oldalszekrény szabadon 

variálható nyitott, fiókos, és 

tolóajtós elemekkel 

 Térd takaró felszerelhető 

 Szintezési lehetőség 

Határidő 

12 munkanap* 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  



REA  FÉMLÁB-SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

lehetséges 

Árkategória 

magas 

L-alak 

lehetséges 

Tárgyaló 

lehetséges 

Magasságállítás 

nincs 

 Merevített, stabil szerkezet 

 Antracit színben 

 126-200 cm-es egyenes 

asztalokhoz 

 160-420 cm hosszú 

tárgyalóasztalokhoz 

 Térd takaró felszerelhető 

 Szintezési lehetőség 

Határidő 

12 munkanap* 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  



DEMOL-TM T-LÁB SZERKEZET 

Technikai információk 

5 

Nagytárgyaló 

nem ajánlott 

Árkategória 

prémium 

L-alak 

lehetséges 

Tárgyaló 

lehetséges 

Magasságállítás 

62,5-128 cm 

 Elektromosan emelhető 

 Digitális magasságjelző 

 4 magasság-beállítás 

eltárolható a memóriában 

 Többféle méretű 

asztalkombináció 

kialakítására is alkalmas 

 Ezüst, fekete, és fehér 

színekben 

 Térd takaró felszerelhető 

 

Határidő 

30 munkanap 

* A szállítási határidő a raktárkészlet és a választott szín függvényében változhat!  


