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A mi szakértelmünk, az ön kényelme.



2005

Cégünk 2005-ben egysze-
mélyes vállalkozásként 

indult egy 100 nm alapte-
rületű asztalos műhelyből. 

Akkor még a lakossági, 
egyedi bútorok gyártása 

volt a fő profil.

2007
2007-re a dinamikus 

fejlődésnek köszönhe-
tően a dolgozói létszám 
elérte a 15 főt, az üzem 
pedig 600 nm2-re bő-

vült, ekkor alakult meg a 
Kiss-Iskolabútor Kft.

2012

2012-ben a termelés 
nagyfokú növekedésével 

szükségessé vált egy új 1000 
nm2-es asztalos műhely 

felépítése, ettől kezdve két 
telephelyen történt a gyártás, 

külön az asztalosipari és 
külön a fémipari munkafolya-

matokkal.

2017
Sikeres infrastrukturális 
és termelésfejlesztést 

támogató pályázatoknak 
köszönhetően modern 
gépekkel tudtuk felsze-
relni üzemeinket, amivel 
a gyártáskapacitást és 
a minőséget is növelni 

tudtuk.

2020

 Több nyertes iparfejlesztési 
pályázatunk fut, amely-

nek keretében épül az új 
lakatosüzemünk 1000 m2-es, 
illetve újabb gépek beszerzé-

se segíti majd munkánkat.

 IDŐVONAL

2022
Jelenleg két új 1000 m2-es 
csarnokkal bővült cégünk,  

amelyekben telepítésre 
került egy automata por-

szóró berendezés, illetve új 
robothegesztő gép. Közel 

17 éves gyártói tapasztalat-
tal mára a hazai intézményi 
bútorgyártás fontos szerep-

lőjévé váltunk.

Az iskolai- és intézményi bútorokat gyártó Kiss-Iskolabútor Kft. vezetősége elkötelezett a vevői 
igények minél jobb kiszolgálása iránt, ezért cégünk 2017-ben megszerezte az ISO 9001:2015 sze-
rinti minőség irányítási rendszer tanúsítását, melyet a Bureau Veritas tanúsító szervezet auditált és 
hagyott jóvá.

info@kiss-iskolabutor.hu gyartas@kiss-iskolabutor.hu

+36 30 560-8859
+36 30 881-8668

4130 Derecske, Batthyány u.11. 4130 Derecske, Dózsa György u.27. 

4130 Derecske, Batthyány u.11.

A katalógusban szereplő képek tájékoztató jellegűek, a valóságban némiképp eltérhetnek a fotókon látható színektől, textúráktól.
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Iskolabútoraink funkcionális méretei megfelelnek az MSZ EN 1729:2016 szabványnak.
A tantermi bútoroknál a szabvány által előírt méretekből az asztal magasságára és a szé-
kek ülés magasságára vonatkozóan egy összefoglaló táblázatot talál.
A szabvány az asztal magasságára ±20 mm, a székek ülés magasságára ±10 mm eltérést 
engedélyez.



• Vázszerkezet 32 mm-es cső, 30x20 mm-es zártszelvényből készült összekö-
tővel

• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Az asztallap 18 mm-es laminált bútorlappal és 2 mm-es ABS élzárással 

készül.
• Felár ellenében rendelhető dekorit borítással, kerekített sarkú asztallappal.
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• A vázszerkezet 27 mm-es csőből készül.
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Üléslap és háttámla 8 mm vastag rétegelt lemez, felületkezelve.

           A-01 FŐNIX BÚTORCSALÁD
TANULÓ ASZTALOK TANULÓSZÉKEK

Műanyag papucs 

Alap kiegészítők Opcionális kiegészítők  

További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

Korcsoport B

4 38 cm

5 42 cm

6 46 cm

7 50 cm

Korcsoport B

4 64 cm

5 70 cm

6 76 cm

7 80 cm

Táska akasztó fül Füzettartó rács Doboz polc 
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           A-01 FŐNIX BÚTORCSALÁD

A-01/1

 70 x 50 cm

Főnix egyszemélyes 
alap asztal

TANULÓ ASZTALOK

TANULÓSZÉKEK

TANÁRI ASZTALOK

• 32 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-01/2

120 x 50 cm

Főnix kétszemélyes 
alap asztal

• 32 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti mére-

A-01/1-FR

70 x 50 cm

Főnix egyszemélyes 
asztal,füzettartó ráccsal

• 32 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-01/2-FR

120 x 50 cm

Főnix kétszemélyes 
asztal füzettartó ráccsal

• 32 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti mére-

A-01/1-DB

70 x 50 cm

Főnix egyszemélyes 
asztal doboz polccal

• 32 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-01/2-DB

120 x 50 cm

Főnix kétszemélyes 
asztal doboz polccal

• 32 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti mére-

A-02/1

70 x 50 cm

Főnix egyszemélyes 
előlapos, polcos asztal

• 32 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-02/2

120 x 50 cm

Főnix kétszemélyes 
előlapos, polcos asztal

• 32 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

TA-06-01 TA-05-01 TA-07-01 TA-18-01 TA-14-01

TA-17-01

Cikkszám SZ-125 SZK-15 SZK-18 SZK-18-K

Megnevezés Főnix tanulószék Főnix kárpitos szék Főnix ergonómikus 
szék

Főnix ergonómikus 
kárpitos szék

A x C 43x45 cm 43x45 cm 42x51 cm 42x51 cm



6 www.kiss-iskolabutor.hu

• A vázszerkezet 35x15 mm-es síkovál csőből készül.
• Műanyag csúszásgátló papucsokkal felszerelt.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Üléslap és háttámla 8 mm vastag rétegelt lemez, felületkezelve.

           A-03 FLÓRA BÚTORCSALÁD
• Vázszerkezet 50x25 mm-es síkovál cső, 22 mm-es csőből készült merevítés-

sel
• Műanyag csúszásgátló papucsokkal felszerelt.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Az asztallap 18 mm-es laminált bútorlappal és 2 mm-es ABS élzárással 

készül.
• Felár ellenében rendelhető dekorit borítással, kerekített sarkú asztallappal.

TANULÓ ASZTALOK TANULÓSZÉKEK

További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

TANULÓ ASZTALOK

Műanyag papucs 

Alap kiegészítők Opcionális kiegészítők  

Korcsoport B

4 38 cm

5 42 cm

6 46 cm

7 50 cm

Korcsoport B

4 64 cm

5 70 cm

6 76 cm

7 80 cm

Táska akasztó fül Füzettartó rács Doboz polc 
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TANULÓ ASZTALOK

TANULÓSZÉKEK

TA-06-03 TA-05-03 TA-07-03 TA-18-03 TA-14-03

TA-17-03

TANÁRI ASZTALOK

A-03/2

120 x 50 cm

Flóra kétszemélyes 
alap asztal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-03/2-FR

120 x 50 cm

Flóra kétszemélyes 
asztal füzettartó    

ráccsal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-03/2-DB

120 x 50 cm

Flóra kétszemélyes 
asztal doboz polccal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-03/2-EP

120 x 50 cm

Flóra kétszemélyes 
előlapos,polcos asztal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-03/1

70 x 50 cm

Flóra egyszemélyes 
alap asztal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-03/1-FR

70 x 50 cm

Flóra egyszemélyes 
asztal füzettartó     

ráccsal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-03/1-DB

70 x 50 cm

Flóra egyszemélyes 
asztal doboz polccal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-03/1-EP

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

Flóra egyszemélyes 
előlapos,polcos asztal

70 x 50 cm

Cikkszám SZ-161 SZ-161-K SZK-14 SZK-22
Megnevezés Flóra tanulószék Flóra kárpitos szék ISO2 kárpitos szék Flóra ergonómikus szék

A x C 41x44 cm 41x44 cm 54x52 cm 42x51 cm



Cikkszám SZ-010
Megnevezés Konzolos tanulószék

A x C 42x44 cm
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• A vázszerkezet 40x20 mm-es zártszelvényből készül.
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Üléslap és háttámla 8 mm vastag rétegelt lemez, felületkezelve.

           A-04 KONZOLOS BÚTORCSALÁD
• A vázszerkezet 40x20 mm-es zártszelvényből készül
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Az asztallap 18 mm-es laminált bútorlappal és 2 mm-es ABS élzárással 

készül.
• Felár ellenében rendelhető dekorit borítással, kerekített sarkú asztallappal.

TANULÓ ASZTALOK TANULÓSZÉKEK

Műanyag papucs 

Alap kiegészítők

További termé-
keinket keresse 
weblapunkon. A-05 HENRIK  BÚTORCSALÁD

A-04/1 A-04/2

120 x 60 cm

TA-06-05
Kétfiókos tanári 

asztal

120 x 60 cm

TA-07-05
Háromfiókos tanári 

asztal

TANULÓ ASZTALOK

TANULÓ SZÉK

Táska akasztó fül Füzettartó polc Előlap

Korcsoport B

4 64 cm

5 70 cm

6 76 cm

7 80 cm

Korcsoport B

4 38 cm

5 42 cm

6 46 cm

7 50 cm

TA-17-05

TA-14-05TA-18-05TA-05-05

70 x 50 cm
• 40x20 mm-es zártszelvény-

ből készült vázszerkezet
• 18 mm-es laminált bútor-

lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

Konzolos egyszemélyes 
asztal

• 40x20 mm-es zártszelvény-
ből készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 

120 x 50 cm

Konzolos kétszemélyes 
asztal

TANÁRI ASZTALOK

TANÁRI ASZTALOK

• Műanyag végzáró dugók, 
csúszó papucsok

• A váz elektrosztatikus por-
szórással felületkezelt.

• A korpusz 18 mm-es la-
minált bútorlappal és ABS 
élzárással készül.

• Műanyag végzáró dugók, 
csúszó papucsok

• A váz elektrosztatikus 
porszórással felületkezelt.

• A korpusz 18 mm-es la-
minált bútorlappal és ABS 
élzárással készül.
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• Vázszerkezet 40x20 mm-es zártszelvényből készül
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Üléslap és háttámla 8 mm vastag, felületkezelve.

A-05 HENRIK  BÚTORCSALÁD
• Vázszerkezet 40x20 mm-es zártszelvényből készül
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Az asztallap bükk laminált bútorlappal és 2 mm-es ABS élzárással készül.
• Felár ellenében rendelhető dekorit borítással, kerekített sarkú asztallap-

pal.

TANULÓ ASZTALOK TANULÓSZÉKEK

Alap kiegészítők Opcionális kiegészítők  

További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

TANULÓ ASZTALOK

Műanyag papucs Táska akasztó fül Füzettartó rács Doboz polc

Korcsoport B

4 64 cm

5 70 cm

6 76 cm

7 80 cm

Korcsoport B

4 38 cm

5 42 cm

6 46 cm

7 50 cm

TA-17-05

A-05/2

120 x 50 cm

Henrik kétszemélyes 
alap asztal

• 40x20 mm-es zártszelvény-
ből készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-05/2-FR

120 x 50 cm

Henrik kétszemé-
lyes asztal füzettartó    

ráccsal

• 40x20 mm-es zártszelvény-
ből készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-05/2-DB

120 x 50 cm

Henrik kétszemélyes 
asztal doboz polccal

• 40x20 mm-es zártszelvény-
ből készült vázszerkezet 

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-05/1

70 x 50 cm
• 40x20 mm-es zártszelvény-

ből készült vázszerkezet
• 18 mm-es laminált bútor-

lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-05/1-FR

70 x 50 cm

Henrik egyszemé-
lyes asztal füzettartó     

ráccsal

• 40x20 mm-es zártszelvény-
ből készült vázszerkezet 

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 

A-05/1-DB

70 x 50 cm
• 40x20 mm-es zártszelvény-

ből készült vázszerkezet 
• 18 mm-es laminált bútor-

lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

Henrik egyszemélyes 
alap asztal

Henrik egyszemélyes 
asztal doboz polccal
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Alap kiegészítők

Cikkszám SZ-131 SZK-11 SZK-21 SZK-21-K

Megnevezés Karina tanulószék Karina kárpitos szék Karina ergonómikus 
szék

Karina ergonómikus 
kárpitos szék

A x C 42x44 cm 42x44 cm 42x51 cm 42x51 cm
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• A vázszerkezet 30x20 mm-es zártszelvényből készül.
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Üléslap és háttámla 8 mm vastag rétegelt lemez, felületkezelve.

A-06 KARINA BÚTORCSALÁD
• Vázszerkezet 30x20 mm-es zártszelvényből készül
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Az asztallap 18 mm-es laminált bútorlappal és 2 mm-es ABS élzárással 

készül.
• Felár ellenében rendelhető dekorit borítással, kerekített sarkú asztallappal.

TANULÓ ASZTALOK TANULÓSZÉKEK

További termékeinket keresse weblapunkon.

TANULÓ ASZTALOK

TANULÓSZÉKEK

Műanyag papucs Táska akasztó fül Füzettartó polc Előlap

Korcsoport B

4 64 cm

5 70 cm

6 76 cm

7 80 cm

Korcsoport B

4 38 cm

5 42 cm

6 46 cm

7 50 cm

A-06/1

70 x 50 cm

Karina egyszemélyes 
asztal

• 30x20 mm-es zártszelvény-
ből készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-06/2

120 x 50 cm

Karina kétszemélyes 
asztal

• 30x20 mm-es zártszelvény-
ből készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

TA-06-06 TA-05-06 TA-07-06 TA-18-06 TA-14-06

TA-17-06

TANÁRI ASZTALOK
• Műanyag végzáró dugók, 

csúszó papucsok
• A váz elektrosztatikus por-

szórással felületkezelt.
• A korpusz 18 mm-es la-

minált bútorlappal és ABS 
élzárással készül.

•  Zárható fiók kivitel!
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• A vázszerkezet 27 mm-es csőből készül.
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Üléslap és háttámla 8 mm vastag rétegelt lemez, felületkezelve.
• 6 db szék magasságban rakásolható 

           A-07 CSŐVÁZAS BÚTORCSALÁD
• Vázszerkezet 20x20 mm-es zártszelvényből készül
• Műanyag csúszásgátló dugók.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Az asztallap 18 mm-es laminált bútorlappal és 2 mm-es ABS élzárással 

készül.
• Felár ellenében rendelhető dekorit borítással, kerekített sarkú asztallappal.

TANULÓ ASZTALOK TANULÓSZÉKEK

További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

Műanyag dugó 

Alap kiegészítők

Táska akasztó fül Füzettartó polc Előlap

Korcsoport B

4 64 cm

5 70 cm

6 76 cm

7 80 cm

Korcsoport B

4 38 cm

5 42 cm

6 46 cm

7 50 cm



Cikkszám SZ-121/3 SZK-12 SZK-16 SZK-16-K

Megnevezés Csővázas tanulószék Csővázas kárpitos szék Csővázas ergonómikus 
szék

Csővázas ergonómikus 
kárpitos szék

A x C 42x52 cm 42x52 cm 48x51 cm 48x51 cm
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           A-07 CSŐVÁZAS BÚTORCSALÁD

TANULÓSZÉKEK

TANÁRI ASZTALOK

TANÁRI ASZTALOK

TA-06-07 TA-05-07 TA-07-07 TA-18-07 TA-14-07

TA-17-07

Korcsoport Életkor Testmagasság Ülésmagasság ± 10 mm Asztallap magasság ± 20 mm

4 6-8 év (1-2 oszt.) 136-152 cm 38 cm 64 cm

5 8-11 év (3-5 oszt.) 152-168 cm 42 cm 70 cm

6 12 év (6.osz-tól) 168-184 cm 46 cm 76 cm

7 Extra méret 184 cm-től 50 cm 80 cm

Az iskolabútoraink funkcionális méretei az MSZ EN 1729:2016 szabvány szerint vannak gyártva.

A-07/1

120 x 50 cm

A-07/2

120 x 60 cm

TA-06-07
Kétfiókos tanári 

asztal

TA-07-07

TANULÓ ASZTALOK

70 x 50 cm
• 20x20 mm-es zártszelvény-

ből készült vázszerkezet
• 18 mm-es laminált bútor-

lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

Csővázas egyszemé-
lyes asztal

• 20x20 mm-es zártszelvény-
ből készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 

Csővázas kétszemé-
lyes asztal

Cikkszám Cső átmérő

SZ-121/1 18 mm

SZ-121/2 22 mm

SZ-121/3 27 mm

• Műanyag végzáró dugók
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felületkezelt.
• A korpusz 18 mm-es la-

minált bútorlappal és ABS 
élzárással készül.

•  Zárható fiók kivitel!

• Műanyag végzáró dugók
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felületkezelt.
• A korpusz 18 mm-es la-

minált bútorlappal és ABS 
élzárással készül.

•  Zárható fiók kivitel!

120 x 60 cm

Háromfiókos tanári 
asztal
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• A vázszerkezet 27 mm átmérőjű csőből készül.
• Műanyag csúszásgátló papucsokkal felszerelt.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Üléslap és háttámla 8 mm vastag rétegelt lemez, felületkezelve.

            A-08 TAMÁS BÚTORCSALÁD
• Vázszerkezet 42 mm átmérőjű cső, 22 mm-es csőből készült merevítéssel
• Műanyag csúszásgátló dugókkal felszerelt.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Az asztallap 18 mm-es laminált bútorlappal és 2 mm-es ABS élzárással 

készül.
• Felár ellenében rendelhető dekorit borítással, kerekített sarkú asztallap-

pal.

TANULÓ ASZTALOK TANULÓSZÉKEK

További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

TANULÓSZÉKEK

Műanyag dugó 

Alap kiegészítők

Táska akasztó fül Füzettartó polc Előlap

Korcsoport B

4 64 cm

5 70 cm

6 76 cm

7 80 cm

Korcsoport B

4 38 cm

5 42 cm

6 46 cm

7 50 cm
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TANULÓ ASZTALOK

TANULÓSZÉKEK

TANÁRI ASZTALOK

TA-18-08 TA-14-08

TA-17-08

TA-07-08

TANÁRI ASZTALOK

A-08/1

120 x 50 cm

A-08/2

TA-06-08

120 x 60 cm

TA-05-08
Oldalt kétfiókos 

tanári asztal

70 x 50 cm
• 42 mm-es csőből készült 

vázszerkezet
• 18 mm-es laminált bútor-

lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag végzáró dugóval
• Az asztallap magassága a 

táblázat szerinti méretekben

Tamás egyszemélyes 
asztal

• 42 mm-es csőből készült 
vázszerkezet 18 mm-es 
laminált bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

• Műanyag végzáró dugóval
• Az asztallap magassága a 

táblázat szerinti méretekben

Tamás kétszemélyes 
asztal

• Műanyag végzáró dugók
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felületkezelt.
• A korpusz 18 mm-es la-

minált bútorlappal és ABS 
élzárással készül.

•  Zárható fiók kivitel!

• Műanyag végzáró dugók
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felületkezelt.
• A korpusz 18 mm-es la-

minált bútorlappal és ABS 
élzárással készül.

•  Zárható fiók kivitel!

120 x 60 cm

Kétfiókos tanári 
asztal

Cikkszám SZ-327 SZ-327-K SZK-17 SZK-17-K

Megnevezés Tamás tanulószék Tamás kárpitos szék Szánkótalpas ergonó-
mikus szék

Szánkótalpas ergonó-
mikus kárpitos szék

A x C 45x50 cm 45x50 cm 47x53 cm 47x53 cm
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• A vázszerkezet 27 mm-es csőből készül.
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Üléslap és háttámla 8 mm vastag, felületkezelve.
• Rakásolható

          A-09 HORTOBÁGY BÚTORCSALÁD
• Vázszerkezet 42 mm-es csőből készül
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Az asztallap bükk laminált bútorlappal és 2 mm-es ABS élzárással készül.
• Felár ellenében rendelhető dekorit borítással, kerekített sarkú asztallap-

pal.

TANULÓ ASZTALOK TANULÓSZÉKEK

További 
termékeinket 

keresse webla-
punkon.

TANULÓ ASZTALOK

TANULÓSZÉKEK

Műanyag dugó 

Alap kiegészítők

Táska akasztó fül Füzettartó polc Előlap

Korcsoport B

4 64 cm

5 70 cm

6 76 cm

7 80 cm

Korcsoport B

4 38 cm

5 42 cm

6 46 cm

7 50 cm

A-09/1

70 x 50 cm
• 42 mm-es csőből készült 

vázszerkezet
• 18 mm-es laminált bútor-

lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

Hortobágy egyszemé-
lyes asztal

A-09/2

120 x 50 cm
• 42 mm-es csőből készült 

vázszerkezet
• 18 mm-es laminált bútor-

lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

Hortobágy  kétszemé-
lyes asztal

A Hortobágy bútorcsaládhoz a Tamás tanári 
asztalokat ajánljuk, keresse a katalógus 

15. oldalán vagy weboldalunkon !!
Cikkszám SZ-127 SZ-127-K
Megnevezés Tanix tanulószék Tanix kárpitos szék

A x C 42x52 cm 42x52 cm
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          A-09 HORTOBÁGY BÚTORCSALÁD
• A vázszerkezet 27 mm-es csőből készül.
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Üléslap és háttámla 8 mm vastag, felületkezelve.
• Rakásolható

A-12 TANIX BÚTORCSALÁD
• Vázszerkezet 30x30 mm-es zártszelvényből készül
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Az asztallap bükk laminált bútorlappal és 2 mm-es ABS élzárással készül.
• Felár ellenében rendelhető dekorit borítással, kerekített sarkú asztallap-

pal.

TANULÓ ASZTALOK TANULÓSZÉKEK

További termékeinket 
keresse weblapunkon.

A-12/1

120 x 50 cm

A-12/2
Tanix kétszemélyes 

asztal

TANULÓ ASZTALOK

Műanyag dugó 

Alap kiegészítők

Táska akasztó fül Füzettartó polc Előlap

Korcsoport B

4 64 cm

5 70 cm

6 76 cm

7 80 cm

Korcsoport B

4 38 cm

5 42 cm

6 46 cm

7 50 cm

TANÁRI ASZTALOK

• 30x30 mm-es zártszel-
vényből készült vázszer-
kezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 
a táblázat szerinti mére-

• 30x30 mm-es zártszel-
vényből készült vázszer-
kezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 
a táblázat szerinti mére-

TA-06-12 TA-05-12 TA-07-12 TA-18-12 TA-14-12

TA-17-12

70 x 50 cm

Tanix egyszemélyes 
asztal
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• A vázszerkezet 35x15 mm-es síkovál csőből készül.
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Üléslap és háttámla 8 mm vastag rétegelt lemez, felületkezelve.

          A-11 MADRID BÚTORCSALÁD
• Vázszerkezet 50x25 mm-es síkovál csőből készül
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Az asztallap bükk laminált bútorlappal és 2 mm-es ABS élzárással készül.
• Felár ellenében rendelhető dekorit borítással, kerekített sarkú asztallap-

pal.

TANULÓ ASZTALOK TANULÓSZÉKEK

További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

Alap kiegészítők Opcionális kiegészítők  

Műanyag papucs Táska akasztó fül Füzettartó polc Doboz polc

Korcsoport B

4 64 cm

5 70 cm

6 76 cm

7 80 cm

Korcsoport B

4 38 cm

5 42 cm

6 46 cm

7 50 cm



Cikkszám SZ-161 SZ-161-K SZK-14 SZK-22
Megnevezés Madrid tanulószék Madrid kárpitos szék ISO2 kárpitos szék Madrid ergonómikus szék

A x C 41x44 cm 41x44 cm 54x52 cm 42x51 cm
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          A-11 MADRID BÚTORCSALÁD

TANULÓ ASZTALOK

TANULÓSZÉKEK

TANÁRI ASZTALOK

TA-06-11 TA-05-11 TA-07-11 TA-18-11 TA-14-11

TA-17-11

A-11/1

70 x 50 cm

Madrid egyszemélyes 
alap asztal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-11/2

120 x 50 cm

Madrid kétszemélyes 
alap asztal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-11/1-FR

70 x 50 cm

Madrid egyszemé-
lyes asztal,füzettartó    

ráccsal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-11/2-FR

120 x 50 cm

Madrid kétszemé-
lyes asztal füzettartó    

ráccsal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-11/1-DB

70 x 50 cm

Madrid egyszemélyes 
asztal doboz polccal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben

A-11/2-DB

120 x 50 cm

Madrid kétszemélyes 
asztal doboz polccal

• 50x25 mm-es síkovál csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága a 
táblázat szerinti méretekben
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• A vázszerkezet 32 mm-es, 27 mm-es csőből, illetve 35x15 mm-es 
síkovál csőből készül

• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Üléslap és háttámla 8 mm vastag rétegelt lemez, felületkezelve.

           A-13 ÁLLÍTHATÓ BÚTORCSALÁD
• Vázszerkezet 32 mm-es, 27 mm-es csőből, 30x20 mm-es zártszelvényből 

készült összekötővel, illetve 50x25 mm-es síkovál csőből készül
• Műanyag csúszásgátló papucsok.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Az asztallap 18 mm-es laminált bútorlappal és 2 mm-es ABS élzárással 

készül.

TANULÓ ASZTALOK TANULÓSZÉKEK

TANULÓ ASZTALOKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

• 32 mm és 27 mm-es 
átmérőjű csőből készült 
vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 4 
korcsoporttól 7-es korcso-
portig állítható

Állítható egyszemélyes alap 
asztal

70 x 50 cm A x C

A-13/1

Műanyag papucs 

Alap kiegészítők Opcionális kiegészítők  

Korcsoport B

4 64 cm

5 70 cm

6 76 cm

7 80 cm

Táska akasztó fül Füzettartó rács Doboz polc 

Az állítható asztalok és 
székek magassága állítható 

4-es korcsoporttól 7-es 
korcsoportig.

• 32 mm és 27 mm-es 
átmérőjű csőből készült 
vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 
4 korcsoporttól 7-es 
korcsoportig állítható

Állítható kétszemélyes alap 
asztal

120 x 50 cm A x C

A-13/2

• 32 mm és 27 mm-es 
átmérőjű csőből készült 
vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 4 
korcsoporttól 7-es korcso-
portig állítható

Állítható egyszemélyes    
asztal, füzettartó ráccsal

70 x 50 cm A x C

A-13/1-FR

• 32 mm és 27 mm-es 
átmérőjű csőből készült 
vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 
4 korcsoporttól 7-es 
korcsoportig állítható

Állítható kétszemélyes 
asztal, füzettartó ráccsal

120 x 50 cm A x C

A-13/2-FR



Cikkszám SZ-130 SZ-130-K SZ-161-Á

Megnevezés Állítható magasságú 
tanulószék

Állítható magasságú 
kárpitos szék

Flóra állítható magas-
ságú  tanulószék

A x C 43x45 cm 43x45 cm 41x44 cm
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           A-13 ÁLLÍTHATÓ BÚTORCSALÁD TANULÓ ASZTALOK

TANULÓSZÉKEK

• 32 mm és 27 mm-es 
átmérőjű csőből készült 
vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 4 
korcsoporttól 7-es korcso-
portig állítható

Állítható egyszemélyes     
asztal doboz polccal

70 x 50 cm A x C

A-13/1-DB

• 32 mm és 27 mm-es 
átmérőjű csőből készült 
vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 
4 korcsoporttól 7-es 
korcsoportig állítható

Állítható kétszemélyes 
asztal doboz polccal

120 x 50 cm A x C

A-13/2-DB

• 50x25 mm-es síkovál cső-
ből készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 4 
korcsoporttól 7-es korcso-
portig állítható

Flóra állítható egyszemélyes 
alap asztal

70 x 50 cm A x C

A-03/1-Á

• 50x25 mm-es síkovál 
csőből készült vázszer-
kezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 
4 korcsoporttól 7-es 
korcsoportig állítható

Flóra állítható kétszemé-
lyes alap asztal

120 x 50 cm A x C

A-03/2-Á

• 50x25 mm-es síkovál cső-
ből készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 4 
korcsoporttól 7-es korcso-
portig állítható

Flóra állítható egyszemélyes 
asztal füzettartó ráccsal

70 x 50 cm A x C

A-03/1-FR-Á

• 50x25 mm-es síkovál cső-
ből készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 4 
korcsoporttól 7-es korcso-
portig állítható

Flóra állítható kétszemélyes 
asztal füzettartó ráccsal

120 x 50 cm A x C

A-03/2-FR-Á

• 50x25 mm-es síkovál cső-
ből készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 4 
korcsoporttól 7-es korcso-
portig állítható

Flóra állítható egyszemélyes 
asztal doboz polccal

70 x 50 cm A x C

A-03/1-DB-Á

• 50x25 mm-es síkovál cső-
ből készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az asztallap magassága 4 
korcsoporttól 7-es korcso-
portig állítható

Flóra állítható kétszemélyes 
asztal doboz polccal

120 x 50 cm A x C

A-03/2-DB-Á

Válasszon hozzá Főnix vagy Flóra tanári 
asztalt !
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• Vázszerkezet 42 mm átmérőjű cső, 22 mm-es csőből készült merevítéssel
• Műanyag csúszásgátló dugókkal felszerelt.
• A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
• Az asztallap 18 mm-es laminált bútorlappal és 2 mm-es ABS élzárással 

készül.
• Felár ellenében rendelhető dekorit borítással, kerekített sarkú asztallap-

pal.

          A-15 TRAPÉZ ASZTALOK
TRAPÉZ ASZTALOK

További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

Korcsoport B

4 64 cm

5 70 cm

6 76 cm

7 80 cm

• 42 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált 
bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

• Műanyag végzáró du-
gókkal

600-os trapéz asztal

120 x 50 cm  A x C

A-15/2

• 42 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált 
bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

• Műanyag végzáró du-
gókkal

45⁰-os trapéz asztal

112 x 50 cm

A-15/1

 A x C

          SPECIÁLIS, ÍRÓLAPOS SZÉKEKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

Tamás tanulószék

SZ-327

A trapéz aszta-
lokhoz ajánljuk a 
Tamás tanulószé-

ket !
Keresd a katalógus 

15. oldalán !

Korcsoport B

4 38 cm

5 42 cm

6 46 cm

7 50 cm

Lehetséges elrendezések

!

Cikkszám HL-01 SZ-124 SZ-126
Megnevezés SEDIAMO szék Felhajtható írólapos szék Csuklós írólapos szék

A x C 50x78 cm 50x78 cm

RA
KÁ

SO
LH

AT
Ó



info@kiss-iskolabutor.hu 23

          SPECIÁLIS, ÍRÓLAPOS SZÉKEK

• 42 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált 
bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

• Műanyag végzáró du-
gókkal

• Egy kpl. íves asztal öt 
elemből áll

Íves asztal

SPA-06

• 42 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált 
bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

• Műanyag végzáró du-
gókkal

• Egy kpl. sziromasztal 
három elemből áll

Szirom asztal

120 x 50 cm 

SPA-05

120 x 50 cm 

          SPECIÁLIS ASZTALOKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

• 42 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált 
bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

• Műanyag végzáró du-
gókkal

• Egy kpl. hatszögasztal 
két elemből áll

Hatszög asztal

SPA-08

 

• 27 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútor-
lapból készült asztallap, 2 
mm-es ABS élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

• Az elején két görgővel a 
könnyebb mozgathatóság 
kedvéért

• Egy összeállítás átmérője 
180 cm és hat elemből áll

Háromszög asztal

SPA-12

90 x 65 cm 

• 42 mm átmérőjű csőből 
készült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált 
bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

• Műanyag végzáró du-
gókkal

• többféle méretben is 
rendelhető

Hullám asztal

SPA-13

160 x 80 cm 

120 x 50 cm 
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• 18 mm-es laminált bú-
torlapból készült korpusz 

• Az asztallap és a frontok 
2 mm-es ABS élzárással

• Zárható oldalszekrény
• Laplábas kivitel

Savaria  kétszemélyes  
szemben ülős tanári asztal

TA-01-SZ2

          TANÁRI ASZTALOKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

• 18 mm-es laminált bú-
torlapból készült korpusz 

• Az asztallap és a frontok 
2 mm-es ABS élzárással

• Zárható oldalszekrény
• Laplábas kivitel

Savaria egyszemélyes 
tanári asztal

 100 x 60 x 75 cm

TA-01-E

• 18 mm-es laminált bú-
torlapból készült korpusz 

• Az asztallap és a frontok 
2 mm-es ABS élzárással

• Zárható oldalszekrény 
és fiók

• 30x30 mm-es zártszel-
vényből készült lábazat, 
porszórással felületke-
zelve

Vasvári tanári asztal

TA-03

• 18 mm-es laminált bú-
torlapból készült korpusz 

• Az asztallap és a frontok 
2 mm-es ABS élzárással

• Zárható fiókok
• 30x30 mm-es zártszel-

vényből készült lábazat, 
porszórással felületke-
zelve

Vasvári tanári asztal, 
kétfiókos

TA-02

• 18 mm-es laminált bú-
torlapból készült korpusz 

• Az asztallap és a frontok 
2 mm-es ABS élzárással

• Zárható oldalszekrény
• Laplábas kivitel

Oldalszekrényes tanári 
asztal

TA-08

• 18 mm-es laminált bú-
torlapból készült korpusz 

• Az asztallap és a frontok 
2 mm-es ABS élzárással

• Zárható középső fiók
• 30x30 mm-es zártszel-

vényből készült lábazat, 
porszórással felületke-
zelve

Vasvári tanári asztal,  
oldalt fiókos

TA-04

• 18 mm-es laminált bú-
torlapból készült korpusz 

• Az asztallap és a frontok 
2 mm-es ABS élzárással

• Zárható oldalszekrény
• Laplábas kivitel

Oldalszekrényes, fiókos  
tanári asztal

TA-10

• 18 mm-es laminált bú-
torlapból készült korpusz 

• Az asztallap és a frontok 
2 mm-es ABS élzárással

• Laplábas kivitel

Nyolc fiókos tanári asztal

TA-09

• 18 mm-es laminált bú-
torlapból készült korpusz 

• Az asztallap és a frontok 
2 mm-es ABS élzárással

• Zárható oldalszekrény
• Laplábas kivitel

Tanári asztal

TA-13

• 18 mm-es laminált bú-
torlapból készült korpusz 

• Az asztallap és a frontok 
2 mm-es ABS élzárással

• Zárható fiókok
• Laplábas kivitel

Kétfiókos tanári asztal

TA-11

 100 x 90 x 75 cm

 120 x 60 x 75 cm  142 x 60 x 75 cm

 142 x 60 x 75 cm  120 x 60 x 75 cm

 142 x 60 x 75 cm  142 x 60 x 75 cm

 120 x 60 x 75 cm  140 x 65 x 75 cm

          TANÁRI SZÉKEK
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          TANÁRI ASZTALOK

TA-06 TA-05 TA-07 TA-18 TA-14 TA-17

FÉMLÁBAS TANÁRI ASZTALOK KORPUSZ

Kétfiókos tanári 
asztal

Kétfiókos tanári 
asztal

Háromfiókos tanári 
asztal

Egyfiókos, oldal-
szekrényes tanári 

asztal

Egyfiókos tanári 
asztal

Oldalszekrényes 
tanári asztal

• 18 mm-es laminált bútorlapból készült korpusz 
• Az asztallap és a frontok 2 mm-es ABS élzárással

VÁLASZTHATÓ FÉMLÁBAK

FŐNIX

Váz 32 mm         
átmérőjű cső

Flóra

Váz 50x25 mm-es 
síkovál  cső

HENRIK

Váz 40x20 mm-es 
zártszelvény

KARINA

Váz 30x20 mm-es 
zártszelvény

CSŐVÁZAS

Váz 20x20 mm-es     
zártszelvény

TAMÁS

Váz 42 mm         
átmérőjű cső

TANIX

Váz 30x30 mm-es     
zártszelvény

MADRID

Váz 50x25 mm-es 
síkovál  cső

          TANÁRI SZÉKEKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

Cikkszám SZK-12 SZK-15 SZK-11 SZK-14
Megnevezés Csővázas kárpitos szék Főnix kárpitos szék Karina kárpitos szék ISO2 kárpitos szék

A x C 42x52 cm 43x45 cm 42x44 cm 54x52 cm

Cikkszám SZ-303 SZ-305 SZ-306 SZ-307
Megnevezés Tanári szék Tanári szék Tanári szék Tanári szék

A x C 43x45 cm 43x44 cm 38x45 cm 44x44 cm
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A-02 A-03 A-04 A-05

Alfa kétajtós szekrény

180 x 90 x 50 cm
Alfa négypolcos szekrény

180 x 90 x 50 cm

Alfa nyolcpolcos,            
válaszfalas szekrény
180 x 90 x 50 cm

Alfa egyajtós, polcos    
szekrény

180 x 50 x 50 cm

          ALFA BÚTORCSALÁDTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

Ma x SZ x Me cm

• A szekrények korpusza 18 mm-es laminált bútorlapból készül
• A frontok 2 mm-es ABS élzárással vannak ellátva
• Fém fogantyúkkal
• 8 cm-es lábazat (szokli)
• Egyedi méretekben is rendelhetőek

ALFA SZEKRÉNYEK

A méretek rendre az alábbiak szerint vannak megadva:

ALFA SZEKRÉNYEK
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A-06 A-07 A-08 A-09
Alfa egyajtós akasztós 

szekrény
180 x 50 x 50 cm

Alfa egyajtós üvegezett  
szekrény

180 x 50 x 50 cm

Alfa kétajtós üveges    
szekrény

180 x 90 x 50 cm

Alfa háromajtós            
üveges szekrény

180 x 150 x 50 cm

A-010 A-011 A-012 A-013
Alfa kétajtós mélyen     

üveges szekrény
180 x 90 x 50 cm

Alfa felül nyitott,            
alul ajtós szekrény
180 x 90 x 50 cm

Alfa szekrény felső rész

120 x 90 x 30 cm

Alfa középen nyitott,     
média szekrény

180 x 90 x 50 cm

X-212

Tanix tolóajtós szekrény

210 x 90 x 50 cm

A-018 A-019 X-205
Alfa térképtároló         

szekrény
260 x 90 x 35 cm

Alfa komód

80 x 90 x 50 cm

Alfa üveges fiókos       
szekrény

180 x 100 x 50 cm

A-014 A-015 A-016 A-017
Alfa nyitott, polcos      

szekrény
Alfa fakkos, 8 ajtós         

naplótároló szekrény 
Alfa négyajtós média 

szekrény
Alfa nyitott nyolcpolcos 
válaszfalas szekrény

180 x 90 x 30 cm 180 x 90 x 40 cm 180 x 90 x 50 cm 180 x 90 x 50 cm

          ALFA BÚTORCSALÁD
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Műanyag dobozos        
eszköztároló szekrény

KDSZ-8L

180 x 100 x 50 cm

Műanyag dobozos        
eszköztároló szekrény

KDSZ-8M4L

180 x 100 x 50 cm

Műanyag dobozos        
eszköztároló szekrény

KDSZ-8L8M

180 x 100 x 50 cm

Műanyag dobozos        
eszköztároló szekrény

KDSZ-12L

180 x 100 x 50 cm

Műanyag dobozos        
eszköztároló szekrény

KDSZ-16M

180 x 100 x 50 cm

Műanyag dobozos        
eszköztároló szekrény

KDSZ-24M

180 x 100 x 50 cm

Műanyag dobozos        
eszköztároló szekrény

KDSZ-18M

180 x 100 x 50 cm

Műanyag dobozos        
eszköztároló szekrény

KDSZ-9M9L

180 x 100 x 50 cm

Dobozos  tároló szekrény

ID-01

Dobozos  tároló szekrény

ID-02

Dobozos  tároló szekrény

ID-03

Dobozos  tároló szekrény

ID-04

      MŰANYAG DOBOZOS SZEKRÉNYEK 

49 x 67,4 x 44 cm 49 x 100 x 44 cm 72 x 67,4 x 44 cm 72 x 100 x 44 cm

MŰANYAG DOBOZOS  SZEKRÉNYEK

MŰANYAG DOBOZOK

30 x 42 x 10 cm 30 x 42 x 23 cm

S  31,2 x 32,7 x 7,5 cm

M  31,2 x 32,7 x 15 cm

L   31,2 x 32,7 x 22,5 cm
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      MŰANYAG DOBOZOS SZEKRÉNYEK 

Műanyag dobozos szekrény

MD-01-12S

64 x 69,8 x 46 cm

Műanyag dobozos szekrény

MD-02-12S3M

64 x 103,8 x 46 cm

Műanyag dobozos szekrény

MD-01-6S3M

64 x 69,8 x 45 cm

Műanyag dobozos szekrény

MD-04-6S6M

64 x 69,8 x 45 cm

Műanyag dobozos szekrény

MD-10-12S4R

64 x 137,8 x 45 cm

Műanyag dobozos szekrény

MD-10-12S6M

64 x 137,8 x 45 cm

Műanyag dobozos szekrény

MD-07-8S2M2L

91 x 69,8 x 45 cm

Műanyag dobozos szekrény

MD-08-5S2M3L

91 x 103,8 x 45 cm

Műanyag dobozos szekrény

MD-06-16S3R

82 x 103,8 x 45 cm

Műanyag dobozos szekrény

MD-05-8S4M

82 x 69,8 x 45 cm

Műanyag dobozos szekrény

MD-09-8S4M

145 x 69,8 x 45 cm

Műanyag dobozos szekrény

MD-09-12S

145 x 69,8 x 45 cm

MŰANYAG DOBOZOS  SZEKRÉNYEK
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          RAJZASZTALOKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

SPA-01 100 x 65 cm

• 30x30 mm-es zártszelvényből készült vázszerkezet
• Rajzasztalaink 18 mm-es laminált bútorlapból készülnek,  

2mm-es ABS élzárással.
•  Asztallapja dönthető, a kívánt dőlésszögre egyedileg 

beállítható és rögzíthető. 

Állítható, dönthető rajzasztal

SPA-02 70 x 65 cm

• 30x20 mm-es zártszelvényből készült vázszerkezet
• Az asztallap 18 mm-es laminált bútorlapból készülnek 2 

mm-es ABS élzárással. 
• Asztallapja dönthető, a kívánt dőlésszögre egyedileg 

beállítható és rögzíthető.

Dönthető rajzasztal

SPA-03 100 x 65 cm

• Rajzasztalaink 18 mm-es laminált bútorlapból készülnek 
2 mm-es ABS élzárással. 

• Mozgáskorlátozott tanulók részére ajánljuk a kényelmes 
hozzáférés érdekében. 

• Dönthető asztallapja van, melyet egyedileg állíthatunk és 
rögzíthetünk. 

• Jobb oldalán fix, nem állítható asztallap van.

Állítható, dönthető rajzasztal

SPA-04 120 x 65 cm

• 30 x 30 mm-es és 25 x 25 mm-es zártszelvényből ké-
szült vázszerkezet

• 18 mm-es laminált bútorlapból készült asztallap és kor-
pusz, 2 mm-es ABS élzárással

• Műanyag végzáró dugókkal
• Az asztallap magassága 4-es korcsoporttól 7-es korcso-

portig állítható

Állítható, dönthető rajzasztal tárolóval

SPA-10 70 x 50 cm

• 32 mm-es és 27 mm-es csőből készült vázszerkezet
• 18 mm-es laminált bútorlapból készült asztallap, 2 mm-

es ABS élzárással
• Műanyag csúszásgátló papucs
• Az asztallap magassága 4-es korcsoporttól 7-es korcso-

portig állítható

Főnix állítható, dönthető rajzasztal

SPA-11

• 30x20 mm-es zártszelvényből készült vázszerkezet
• Az asztallap 18 mm-es laminált bútorlapból készülnek 2 

mm-es ABS élzárással. 
• Asztallapja dönthető, a kívánt dőlésszögre egyedileg 

beállítható és rögzíthető.
• Az ülőfelülete 15 mm-es rétegelt lemez, felületkezelve

Dönthető rajzpad

SPA-12 90 x 32 x 75 cm

• 30x20 mm-es zártszelvényből készült vázszerkezet
• Rétegelt lemezből készült ülőlap, felületkezelve
• Műanyag zártszelvény dugó

Rajzbak

SPA-13 56 x 40 x 96 cm

• 30x30 mm-es és 30x20 mm-es zártszelvényből készült 
vázszerkezet, rajzlap tartó rácsokkal

• Elektrosztatikus porszórással felületkezelve
• Gurulós kivitel

Rajzlap tartó

Válasszon hozzá székeket !

70 x 50/90 cm
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          RAJZASZTALOK      NYELVI LABOR ASZTALOK További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

NYL-01 70 x 60 cm

• Nyelvi labor asztalaink 18 mm-es laminált bútorlapból 
készül, ABS élzárással. 

Nyelvi labor asztal

NYL-02-B 100 x 60 cm

• Nyelvi labor asztalaink 18 mm-es laminált bútorlapból 
készül, ABS élzárással. 

• Bal oldalon számítógép tárolására alkalmas résszel, 
kábelcsatornával ellátva.

Nyelvi labor asztal géptartóval,balos 

NYL-02-J 100 x 60 cm

• Nyelvi labor asztalaink 18 mm-es laminált bútorlapból 
készül, ABS élzárással. 

• Jobb oldalon számítógép tárolására alkalmas résszel, 
kábelcsatornával ellátva.

Nyelvi labor asztal géptartóval, jobbos

NYL-03 100 x 60 cm

• Paravános nyelvi labor asztalaink 18 mm-es laminált 
bútorlapból készül, ABS élzárással. 

• Mindkét oldalon kerekített paravánnal ellátva.

Paravános nyelvi labor asztal

NYL-04-B

• Paravános nyelvi labor asztalaink 18 mm-es laminált 
bútorlapból készül, ABS élzárással. 

• Mindkét oldalon kerekített paravánnal ellátva, bal oldalon 
számítógép tárolására alkalmas résszel, kábelcsatornával 
ellátva.

Paravános nyelvi labor asztal balos

NYL-04-J

• Paravános nyelvi labor asztalaink 18 mm-es laminált 
bútorlapból készül, ABS élzárással. 

• Mindkét oldalon kerekített paravánnal ellátva, jobb olda-
lon számítógép tárolására alkalmas résszel, kábelcsator-
nával ellátva.

Paravános nyelvi labor asztal jobbos

NYL-05 160 x 68 cm

• Tanári nyelvi labor asztalaink 18 mm-es laminált bútor-
lapból készülnek, ABS élzárással. 

• Mindkét oldalon zárható oldalszekrénnyel.

Oldalszekrényes nyelvi tanári asztal

Válasszon hozzá székeket !

100 x 60 cm 100 x 60 cm
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• Vázszerkezet 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró 
dugók.

• A váz elektrosztatikus 
porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 28 mm 
vastag  munkalap

• Laminált bútorlapból 
készült előlappal, polccal 
szerelve.

• Egyedi méretet is 
gyártunk!

Kétszemélyes polcos 
laborasztal

120 x 60cm A x C

LB-01-2

          LABOR BÚTOROKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

LB-05 LB-06 LB-07 LB-08
Laborbútor egyajtós        

vizesblokk.
60 x 60 x 88 cm

Laborbútor egyajtós     
energiablokk

60 x 30 x 88 cm
Laborbútor fiókos,ajtós

60 x 60 x 88 cm
Laborbútor, fiókos

60 x 60 x 88 cm

• Vázszerkezet 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró dugók.
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 28 mm 
vastag  munkalap

• Laminált bútorlapból 
készült előlappal, polccal 
szerelve.

• Egyedi méretet is 
gyártunk!

Háromszemélyes polcos 
laborasztal

180 x 60cm A x C

LB-01-3

• Vázszerkezet 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró 
dugók.

• A váz elektrosztatikus 
porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 28 mm 
vastag  munkalap

• Egyedi méretet is 
gyártunk!

Kétszemélyes laborasztal

120 x 60cm A x C

LB-02-2

• Vázszerkezet 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró dugók.
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 28 mm 
vastag  munkalap

• Egyedi méretet is 
gyártunk!

Háromszemélyes labo-
rasztal

180 x 60cm A x C

LB-02-3

• Vázszerkezet 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró 
dugók.

• A váz elektrosztatikus 
porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 28 mm 
vastag  munkalap

• Laminált bútorlapból 
készült  doboz polccal 
szerelve.

• Egyedi méretet is 
gyártunk!

Kétszemélyes doboz polcos 
laborasztal

120 x 60cm A x C

LB-03-2

• Vázszerkezet 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró dugók.
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 28 mm 
vastag  munkalap

• Laminált bútorlapból 
készült doboz polccal 
szerelve.

• Egyedi méretet is 
gyártunk!

Háromszemélyes doboz 
polcos laborasztal

180 x 60cm A x C

LB-03-3
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          LABOR BÚTOROK

MB-031
Ülőke

D35 x 50 cm

• Tanári kísérletek bemutatásához Aeroes fix 
telepítésű panoráma vegyifülke.

•  Pontos mérete: 1050x1950x815 mm. 
• Tartalmazza a víz, gáz és elektromos felsze-

reltséget, biztonsági üvegezést, sav- lúg álló 
hőálló lapot, világítást.

•  DIN EN 14175 szabványnak megfelel. a 
vegyifülke ventilátort nem tartalmaz, viszont 
felső elszívási csatlakozás van kiépítve venti-
látornak a fülkében.

Panoráma vegyifülke

105 x 195 x 81,5 cm

VF-01

• Tanári energia modulunk 
fix felszereltséggel. 

• Mérete 450/1070/750 
mm (900 mm-es asz-
talhoz). 

• Felszereltsége 1 db PP 
saválló medencefedés, 1 
db hideg víz csatlakozás, 
1 db gáz csatlakozás, 2 
db 220 V, 1 db 12/24 V, 
1 db vészkapcsoló, zár-
ható ajtóval, díszlécek 
15 féle színben.

Tanári energia modul

LB-10

• Fix felszereltséggel 
300/930/600 mm-es 
méretben,asztalmagas-
ság 800 mm-es, sav 
és lúgálló polypropylén 
fedéssel, medencével.

• 1 dupla hideg vízcsap-
pal, 4-4 db 220 V-os 
konnektorral, 1-1 db 
12/24 V konnektorral, 
1 db vészkapcsolóval, 
1 db dupla gázcsappal, 
zárható alsó ajtóval, 
frontok office fehér 
színben, díszelemek Ral 
15 féle fémszínben

Tanulói energia modul

LB-09

• A laborasztal korpusza 18 
mm-es laminált bútorlap-
ból készül

• A frontok 2 mm-es ABS 
élzárással vannak ellátva

• Fém fogantyúkkal
• 8 cm-es lábazat (szokli)
• Egyedi méretekben is 

rendelhetőek
• 28 mm-es munkalappal

Kétpolcos munkalapos pult

LB-12

120 x 60 x 88 cm

• A laborasztal korpusza 
18 mm-es laminált 
bútorlapból készül

• A frontok 2 mm-es 
ABS élzárással vannak 
ellátva

• Fém fogantyúkkal
• Egyedi méretekben is 

rendelhetőek

Háromfiókos tanári labor 
asztal

LB-11

120 x 60 x 88 cm

MB-032
Ülőke négy lábbal

D35 x 50 cm

MB-033
Állítható magasságú ülőke

D 35 cm

MB-034
Állítható magasságú      

háttámlás szék

LB-13
Inova szék

LB-14
ECO szék

• Az ülőfelület és a 
háttámla  légpárnás 
műanyagból készül.

• Elektrosztatikus por-
szórással kezelt fém 
vázszerkezet 

• Műanyag csúszótal-
pakkal

• Korcsoportok szerinti 
ülésmagasságokkal

Légpárnás székek
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          KÖNYVTÁRI BÚTOROKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

ALFA egyoldalas könyvállvány

KOB-03

180 x 90 x 25 cm

ALFA kétoldalas könyvállvány

KOB-04

180 x 80 x 45 cm

ALFA folyóirat tároló szekrény

KOB-05

180 x 90 x 35 cm

ALFA kétajtós, üveges szekrény

A-08

180 x 90 x 50 cm

Könyvválogató

KOB-09

90 x 90 x 45 cm

Gurulós laptop tartó

KOB-08

150 x 60 x 60 cm

• A szekrények korpusza 18 mm-es laminált 
bútorlapból készül

• A frontok 2 mm-es ABS élzárással vannak ellátva
• Fém fogantyúkkal
• 8 cm-es lábazat (szokli)
• Egyedi méretekben is rendelhetőek
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          KÖNYVTÁRI BÚTOROK

Könyvtárolós szekrény

KOB-07

80 x 120 x 45 cm

Könyvtárolós szekrény

KT-01

100 x 90 x 43 cm

Könyvtárolós szekrény

KT-02

86 x 120 x 45 cm

• 42 mm-es átmérőjű cső-
ből készült vázszerkezet

•  18 mm-es laminált 
bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

• Műanyag dugókkal

Csővázas asztal

160 x 80cm A x C

A-16-160

• 42 mm-es átmérőjű 
csőből készült vázszer-
kezet

• 18 mm-es laminált 
bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

• Műanyag dugókkal

Csővázas asztal

120 x 80cm

A-16-120

 A x C

• Tömör bükkfából készült 
láb

• 18 mm-es laminált 
bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

Favázas  asztal

160 x 80cm A x C

A-18-160

• Tömör bükkfából ké-
szült láb

• 18 mm-es laminált 
bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

Favázas  asztal

120 x 80cm

A-18-120

 A x C

KÖNYVTÁRI SZÉKEK

KÖNYVTÁRI ASZTALOK

Cikkszám SZ-303 SZ-305 SZ-306 SZ-307
Megnevezés Kárpitos szék Kárpitos szék Kárpitos szék Kárpitos szék

A x C 43x45 cm 43x44 cm 38x45 cm 44x44 cm
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          KOLLÉGIUMI BÚTOROKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

Egyajtós ruhásszekrény

KB-08

180 x 40 x 50 cm

Kétajtós ruhásszekrény

KB-09

180 x 80 x 50 cm

Fiókos, ajtós komód

KB-10

120 x 90 x 50 cm

Egy hosszú ajtós öltözőszekrény

ÖB-10

180 x 30 x 51 cm

Két hosszú ajtós öltözőszekrény

ÖB-11

180 x 60 x 51 cm

Három hosszú ajtós öltözőszek-
rény

ÖB-12

180 x 90 x 51 cm

• A szekrények korpusza 18 mm-es laminált 
bútorlapból készül

• A frontok 2 mm-es ABS élzárással vannak ellátva
• Fém fogantyúkkal
• 8 cm-es lábazat (szokli)
• Egyedi méretekben is rendelhetőek

Asztaloknál a méretek : Szé x Mé x Ma
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          KOLLÉGIUMI BÚTOROK

Laplábas íróasztal

IB-17-1

70 x 60 x 75 cm

Laplábas íróasztal

IB-19-1

120 x 60 x 75 cm

• Fémvázas kollégiumi ágy 30x30 mm-
es zártszelvényből készül 1,5 mm-es 
falvastagság, végeken műanyag 
végzáró dugók,

•  A váz  elektrosztatikus porszórással 
felületkezelt, RAL szerinti színskálá-
ból válsztható színekkel. 

• Létra 20x20 mm-es zártszelvényből 
készül. Fekvő felület 50x50 mm-es 
síkháló, mely 4 mm-es átmérőjű; 
3 db 30x30 mm-es zártszelvény 
alátámasztással. 

Kollégiumi emeletes ágy

206 x 90 x 170 cm

KB-04

• Tömör fenyőfából 
készült ágykeret

• Tömör fenyőfából 
készült ágyrács

• Matrac nélkül
• Fenyőfa létrával

Fenyő emeletes ágy

200 x 90 x 170 cm

KB-02

Kétfiókos éjjeli szekrény
ESZ-3

60 x 45 x 45 cm
Egyfiókos éjjeli szekrény

ESZ-2

50 x 40 x 35 cm

Fali polc
KB-14

50 x 90 x 30
Egyajtós éjjeli szekrény

ESZ-1

60 x 45 x 45 cm

KOLLÉGIUMI ÁGYAK

• 42 mm-es átmérőjű csőből készült vázszerkezet
• Fekvő felület 50x50 mm-es síkháló, mely 4 mm-es 

átmérőjű
• Műanyag dugókkal
• Matrac nélkül

Fémvázas ágy 206 x 90 cm

KA-03

• 18 mm-es laminált bútorlapból készült ágykeret, 2 
mm-es ABS élzárással

• Kárpitozott matraccal

Ágyneműtartós kárpitos 
ágy 200 x 90 cm

KA-02

• Tömör fenyőfából készült ágykeret
• Tömör fenyőfából készült ágyrács
• Matrac nélkül

Fenyő ágy 200 x 90 cm

KB-01

Matrac 200 x 90c m

KB-17
Ágynemű tartó kétsze-

mélyes 160 x 50 cm

KB-16

• 18 mm-es laminált bútorlapból készült korpusz, 2 mm-
es ABS élzárással

• Bútorgörgővel

Ágynemű tartó egysze-
mélyes 80 x 50cm

KB-15

Laplábas íróasztal

TA-08

120 x 60 x 75 cm

Fémvázas íróasztal

IB-41-2

120 x 60 x 75 cm

Fiókos konténer
IB-39

65 x 43 x 55 cm

Asztaloknál a méretek : Szé x Mé x Ma

Ma x Sz x Mé cm
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          ÉTTERMI ASZTALOK, SZÉKEKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

• Tömör bükkfából készült 
lábak

• Az asztallap és a káva 
18 mm vastag laminált 
bútorlap, 2 mm-es ABS 
élzárással.

Favázas éttermi asztal

120 x 80cm A x C

A-18-120

• Tömör bükkfából készült 
lábak

• Az asztallap és a káva 
18 mm vastag laminált 
bútorlap, 2 mm-es ABS 
élzárással.

Favázas éttermi asztal

80 x 80cm

A-18-80

• Vázszerkezet 42 mm 
átmérőjű cső és 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró dugók.
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 18 mm vas-
tag laminált bútorlap, 2 
mm-es ABS élzárással.

Fémvázas éttermi asztal

120 x 80cm A x C

A-16-120

• Vázszerkezet 42 mm 
átmérőjű cső és 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró dugók.
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 18 mm vas-
tag laminált bútorlap, 2 
mm-es ABS élzárással.

Fémvázas éttermi asztal

A-16-80

• Krómozott lábak
• Az asztallap 18 mm vas-

tag laminált bútorlap, 2 
mm-es ABS élzárással.

Krómlábas éttermi asztal

120 x 80cm A x C

A-17-120

• Krómozott lábak
• Az asztallap 18 mm 

vastag laminált bútorlap, 
2 mm-es ABS élzárással.

Krómlábas éttermi asztal

A-17-80

 A x C

• Krómozott lábak
• Az asztallap 18 mm vas-

tag laminált bútorlap, 2 
mm-es ABS élzárással.

Krómlábas éttermi 
körasztal

   120 cm Átmérő

A-19-120

• Központi láb
• Az asztallap 18 mm 

vastag laminált bútorlap, 
2 mm-es ABS élzárással.

Központi lábas éttermi 
körasztal

A-19-80

 80 x 80cm A x C

 80 x 80cm A x C

   80 cm Átmérő

Az éttermi asztalok és székek asztallap és ülés magassága a szabvány szerinti 6-os korcsoportnak felel meg:
Asztallap magassága 76 cm
Szék ülőlap magassága 46 cm (kivéve a magasított kiviteleknél, ezeknél opcionális)
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          ÉTTERMI ASZTALOK, SZÉKEK

• Központ lábbal
• Az asztallap 18 mm vas-

tag laminált bútorlap, 2 
mm-es ABS élzárással.

Központi lábas éttermi 
asztal

120 x 80cm A x C

A-20-120

• Központ lábbal
• Az asztallap 18 mm vas-

tag laminált bútorlap, 2 
mm-es ABS élzárással.

Központ lábas éttermi 
asztal

80 x 80cm

A-20-80

• Vázszerkezet 32 mm 
átmérőjű cső és 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró dugók.
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 18 mm vas-
tag laminált bútorlap, 2 
mm-es ABS élzárással.

Összecsukható bankett 
asztal

180 x 80cm A x C

A-22

• Vázszerkezet 32 mm 
átmérőjű cső és 30x20 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró 
papucsok

• A váz elektrosztatikus 
porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 18 mm vas-
tag laminált bútorlap, 2 
mm-es ABS élzárással.

Főnix éttermi asztal

160 x 80 cm

A-23

 A x C

 A x C

• Műanyag végzáró dugók.
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 18 mm vas-
tag laminált bútorlap, 2 
mm-es ABS élzárással.

Összecsukható bankett 
asztal

170 x 70cm A x C

SPA-09

          ÉTTERMI ASZTALOK, SZÉKEK

Cikkszám SZ-201 SZ-202 SZ-127 SZ-127-M
Megnevezés Éttermi szék Éttermi szék Éttermi szék Éttermi szék magasított

A x C 45x46 cm 52x51 cm 42x52 cm 42x52 cm



40 www.kiss-iskolabutor.hu

          ÖLTÖZŐ PADOKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

ÖB-02-100
Öltöző pad 100 cm

100 x 40 x 43 cm 

ÖB-02-120
Öltöző pad 120 cm

120 x 40 x 43 cm 

ÖB-02-150
Öltöző pad 150 cm

150 x 40 x 43 cm

ÖB-02-180
Öltöző pad 180 cm

180 x 40 x 43 cm

ÖB-02-100C
Öltöző pad 100 cm

100 x 40 x 43 cm 

ÖB-02-120C
Öltöző pad 120 cm

120 x 40 x 43 cm 

ÖB-02-150C
Öltöző pad 150 cm

150 x 40 x 43 cm

ÖB-02-180C
Öltöző pad 180 cm

180 x 40 x 43 cm

ÖB-03-100
Egyoldalas öltöző pad 100 cm

100 x 40 x 170 cm 

ÖB-03-150
Egyoldalas öltöző pad 150 cm

150 x 40 x 170 cm 

ÖB-03-180
Egyoldalas öltöző pad 180 cm

180 x 40 x 170 cm 

ÖB-04-100
Kétoldalas öltöző pad 100 cm

100 x 40 x 170 cm 

ÖB-04-150
Kétoldalas öltöző pad 150 cm

150 x 40 x 170 cm 

ÖB-04-180
Kétoldalas öltöző pad 180 cm

180 x 40 x 170 cm 

vá
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          ÖLTÖZŐ PADOK

ÖB-07
Z ajtós 2 részes öltözőszekrény

180 x 46 x 50 cm 

ÖB-08
Z ajtós 4 részes öltözőszekrény

180 x 90 x 50 cm 

ÖB-09
Z ajtós 6 részes öltözőszekrény

180 x 135 x 50 cm 

ÖB-10
Egy hosszú ajtós öltözőszekrény

180 x 30 x 51 cm 

ÖB-11
Két hosszú ajtós öltözőszekrény

180 x 60 x 51 cm 

ÖB-12
Három hosszú ajtós öltözőszekrény

180 x 90 x 51 cm 

ÖB-13
Egy osztott ajtós öltözőszekrény

180 x 30 x 51 cm 

ÖB-14
Két osztott ajtós öltözőszekrény

180 x 80 x 51 cm 

ÖB-15
Három osztott ajtós öltözőszekrény

180 x 120 x 51 cm 

       ÖLTÖZŐ SZEKRÉNYEK További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

X-301
 Tizenkét ajtós öltöző szekrény

160 x 2x80 x 50 cm 

ÖB-05
 Ruhafogas, esernyő tartóval

Magasság 180 cm 

ÖB-16
 Gördíthető ruhafogas

Magasság 180 cm 
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          FÉM ÖLTÖZŐ SZEKRÉNYEKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

ÖBF-112
Két hosszú ajtós öltözőszekrény

180 x 60 x 50 cm 

ÖBF-113
Három hosszú ajtós öltözőszekrény

180 x 90 x 50 cm 

ÖBF-114
Négy hosszú ajtós öltözőszekrény

180 x 120 x 50 cm 

ÖBF-124
Négy rövid ajtós öltözőszekrény

180 x 60 x 50 cm 

ÖBF-126
Hat rövid ajtós öltözőszekrény

180 x 90 x 50 cm 

ÖBF-128
Nyolc rövid ajtós öltözőszekrény

180 x 120 x 50 cm 

ÖBF-134
Négy Z ajtós öltözőszekrény

180 x 70 x 50 cm 

ÖBF-136
Hat Z ajtós öltözőszekrény

180 x 102 x 50 cm 

ÖBF-139
 Takarítószer tárolószekrény

180 x 60 x 40 cm
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                   MŰHELY BÚTOROK További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

MB-012 150 x 70 x 85 cm

• 40 x 40 mm-es zártszelvény vázszerkezet elektrosztati-
kus porszórással felületkezelve

• Rétegelt lemez munkalappal

Munkapad

MB-013 190 x 70 x 85 cm

• 40 x 40 mm-es zártszelvény vázszerkezet elektrosztati-
kus porszórással felületkezelve

• Rétegelt lemez munkalappal

Munkapad extra hosszú

MB-014 150 x 70 x 85 cm

• 40 x 40 mm-es zártszelvény vázszerkezet elektrosztati-
kus porszórással felületkezelve

• Rétegelt lemez munkalappal
• 2 db műhelyfiókkal

Munkapad műhelyfiókkal

MB-016 150 x 70 x 85 cm

• 40 x 40 mm-es zártszelvény vázszerkezet elektrosztati-
kus porszórással felületkezelve

• Rétegelt lemez munkalappal

Munkapad egy fém fiókkal

MB-017 150 x 70 x 85 cm

• 40 x 40 mm-es zártszelvény vázszerkezet elektrosztati-
kus porszórással felületkezelve

• Rétegelt lemez munkalappal

Munkapad két fém fiókkal

MB-018 150 x 70 x 85 cm

• 40 x 40 mm-es zártszelvény vázszerkezet elektrosztati-
kus porszórással felületkezelve

• Rétegelt lemez munkalappal
• 2 db műhelyfiókkal

Munkapad három fém fiókkal

MB-015-2 
180 x 65 x 85 

• 40 x 40 mm-es 
zártszelvény váz-
szerkezet elektrosz-
tatikus porszórással 
felületkezelve

• Tömör fa munka-
lappal

• Menetorsós szorítóval

Kétszemélyes 
gyalupad

MB-015-4
180 x 100 x 85 

• 40 x 40 mm-es 
zártszelvény váz-
szerkezet elektrosz-
tatikus porszórással 
felületkezelve

• Tömör fa munka-
lappal

• Menetorsós szorítóval

Négyszemélyes 
gyalupad

          FÉM ÖLTÖZŐ SZEKRÉNYEK

MB-031
Ülőke

D35 x 50 cm

MB-032
Ülőke négy lábbal

D35 x 50 cm

MB-033
Állítható magasságú ülőke

D 35 cm

MB-034
Állítható magasságú      

háttámlás szék
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PE-04
Pihenő elem

55 x 55 x 40 cm

110 x 110 x 40 cm 120 x 40 x 40 cm 110 x 40 cm

PE-01
Pihenő elem

55 x 55 x 40 cm 

PE-02
Pihenő elem

110 x 55 x 40 cm 

PE-03
Pihenő elem

55 x 40 cm

PE-05
Pihenő elem

PE-06
Pihenő elem

PE-08
Pihenő elem kpl.

          PIHENŐ ELEMEKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

60 x 65 cm 120 x 65 cm 180 x 65 cm

SZK-20-1
Egyszemélyes várótermi pad

SZK-20-2
Kétszemélyes várótermi pad

SZK-20-3
Háromszemélyes várótermi pad

 Várótermi padok

Pihenő elemek

180 x 48 cm

SZK-19
Várótermi pad

202 x 42 cm

VP-13
Várótermi pad

152 x 40 cm

VP-20
Kárpitozott várótermi pad

Szé x Mé  
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          PIHENŐ ELEMEK

• Vázszerkezet 42 mm 
átmérőjű cső és 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró dugók.
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 18 mm vas-
tag laminált bútorlap, 2 
mm-es ABS élzárással.

Kábelcsatornás kétszemé-
lyes számítógép asztal

150 x 65cm A x C

SZA-07-2

• Vázszerkezet 42 mm 
átmérőjű cső és 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró dugók.
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 18 mm vas-
tag laminált bútorlap, 2 
mm-es ABS élzárással.

Kábelcsatornás egyszemé-
lyes számítógép asztal

90 x 65cm A x C

SZA-07-1

          SZÁMÍTÓGÉP ASZTALOK További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

• 50x25 mm-es síkovál 
csőből készült vázszer-
kezet

• 18 mm-es laminált 
bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

Síkovál csővázas kétsze-
mélyes számítógép asztal

150 x 65cm A x C

SZA-08-2

• 50x25 mm-es síkovál 
csőből készült vázszer-
kezet

• 18 mm-es laminált 
bútorlapból készült 
asztallap, 2 mm-es ABS 
élzárással

• Műanyag csúszásgátló 
papucs

Síkovál csővázas egysze-
mélyes számítógép asztal

90 x 65cm

SZA-08-1

• Vázszerkezet 42 mm 
átmérőjű cső és 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró dugók.
• A váz elektrosztatikus 

porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 18 mm vas-
tag laminált bútorlap, 2 
mm-es ABS élzárással.

Csővázas, előlapos kétsze-
mélyes számítógép asztal

150 x 65cm A x C

SZA-09-2E

• Vázszerkezet 42 mm 
átmérőjű cső és 30x30 
mm-es zártszelvény.

• Műanyag végzáró 
dugók.

• A váz elektrosztatikus 
porszórással felület-
kezelt.

• Az asztallap 18 mm 
vastag laminált bútorlap, 
2 mm-es ABS élzárással.

Csővázas, előlapos egysze-
mélyes számítógép asztal

90 x 65cm

SZA-09-1E

       MÉDIA BÚTOROK További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

TT-30 120 x 98 x 36 cm

• A tablet tartó szekrény 30 db tablet tárolására alkalmas. 
• 18 mm-es laminált bútorlapból készül, ABS élzárással 
• Belülről töltési lehetőség a kialakításnak köszönhetően, 

aljazattal szerelve!

Tablet tartó szekrény

LT-22 175 x 125 x 45 cm

• Laptop tartó szekrényeink 18 mm-es laminált bútorlapból 
készül ABS élzárással

•  Az ajtó kulccsal zárható, és belülről lehetőség van tölteni 
a laptopokat a beleépített aljzatnak köszönhetően.

•  22 db laptop tárolására alkalmas, de kérhető 16 és 10 
db-os kivitelben is. Egyedi igényeket is készítünk!

Laptop tartó szekrény

MK-01

• Média kocsijaink 18 mm-es laminált bútorlapból készül-
nek ABS élzárással. 

• Zárható ajtóval, és kihúzható fiókkal, görgőkkel felsze-
relve. 

• Egyedi méretet is gyártunk! 

Média kocsi

90 x 54 x 60 cm

 A x C

 A x C
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          TORNATERMI ESZKÖZÖKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

          KÜLTÉRI PADOKTovábbi termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

Torna pad 2 m 32 x 200 x 24 cm 

• A pad és gerenda része 
tömör fenyőfából készül

• A fém váz szerkezet 
elektrosztatikus por-
szórással felületkezelt

• A fémváz végei 
műanyag záró dugókkal 
vannak ellátva

• Megfordítva a gerenda 
része egyensúlyozásra 
is használható

BF-01

Bordás fal

230 x 72 x 15 cm 

• Fokok közti távolság: 8 cm.
• Anyaga fenyőfa oldallap, keményfa fokokkal.
• Terhelhetőség: 80 kg.
• MSZ 12519 szabvány szerint
• Színtelen lakkal felületkezelve.  
• Magyar termék!

ZS-01

Zsámoly

26 x 62 x 42 cm 
• A tornazsámoly rétegelt lemezből 

készül
• Strapabíró műbőr borítással
• Szabványos méretű kivitel

Torna pad 3 m 32 x 300 x 24 cm 

UP-032
Udvari pad garnitúra

180 x 80 / 180 x 40 cm 

UP-031
Udvari pad garnitúra

180 x 80 / 180 x 40 cm

UP-033
Udvari pad

180 x 180 x 75 cm 

UP-010
Udvari pad

Szé/Mé/Ma  180 x 52 x 80 cm 

TP-01
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          TORNATERMI ESZKÖZÖK                         FORGÓSZÉKEK      További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

Forgószék
FSZ-33

Forgószék
FSZ-29

Forgószék
FSZ-202

Forgószék
FSZ-39

Forgószék
FSZ-208

47x39 cm
Forgószék
FSZ-205

47x39 cm
Forgó szék
FSZ-300

47x39 cm
Forgószék
FSZ-209

47x39 cm

Cikkszám Megnevezés Méret

T-1 Kerámia krétás falitábla 100 x 100 cm

T-2 Kerámia krétás falitábla 200 x 100 cm

T-3 Kerámia krétás, szimpla oldalszárnyas falitábla 200 x 100 cm

T-4 Kerámia krétás, dupla oldalszárnyas falitábla 200 x 100 cm

T-5 Kerámia krétás, L vagy T állványos tábla 100 x 100 cm

Írófelület anyaga vaslemezre több rétegben felhordott nagy felületi ke-
ménységű hagyományos táblafesték. Kerete alumínium profil. Vonalazása 
minden esetben olajbázisú lakkfilctollal történik, a vonalazás élettartama 
használattól függően kb.1-2 év. A táblára a hagyományos táblamázas fa 
táblákhoz hasonlóan salakmentes krétával lehet írni és a felület törlése, 
tisztítása is hasonlóan vizes szivaccsal történik. A mázolt-acél felületének 
köszönhetően könnyedén mágnesezhetünk fel bármilyen dokumentumot 
vagy egyéb eszközt. Felületére hagyományos krétával írhatunk. Felületén 
korszerű tapadókorongos körző használható.

Cikkszám Megnevezés Méret

T-6 Mázas krétás falitábla 100 x 100 cm

T-7 Mázas krétás falitábla 200 x 100 cm

T-8 Mázas krétás, szimpla oldalszárnyas falitábla 200 x 100 cm

T-9 Mázas krétás, dupla oldalszárnyas falitábla 200 x 100 cm

T-10 Mázas krétás, L vagy T állványos tábla 100 x 100 cm

Cikkszám Megnevezés Méret

T-11 Zománc fehér falitábla 100 x 100 cm

T-12 Zománc fehér falitábla 200 x 100 cm

T-13 Zománc fehér, szimpla oldalszárnyas falitábla 200 x 100 cm

T-14 Zománc fehér, dupla oldalszárnyas falitábla 200 x 100 cm

T-15 Zománc fehér, L vagy T állványos tábla 100 x 100 cm

Cikkszám Megnevezés Méret

T-16 Kitűző parafa falitábla 50 x 100 cm

T-17 Kitűző parafa falitábla 100 x 100 cm

T-18 Kitűző parafa falitábla 200 x 100 cm

Megnevezés Mennyiségi egység

Vonalazás I-II oszt. Krétás m2

Vonalazás III-IV oszt. Krétás m2

Vonalazás négyzetháló Krétás m2

Vonalazás hangjegy Krétás m2

Írófelület anyaga nagy felületi keménységű kerámia-acél. Kerete alumínium 
profil. Vonalazása minden esetben olajbázisú lakkfilctollal történik, a vonala-
zás élettartama használattól függően kb. 1-2 év. A vonalazás a használat során 
fokozatosan lekopik. A táblákra a kereskedelemben kapható salakmentes 
táblakréták bármelyikével könnyen lehet írni az írófelület károsodása nélkül 
és a felület törlése, tisztítása is igen egyszerű. A kerámia-acél felületének kö-
szönhetően könnyedén mágnesezhetünk fel bármilyen dokumentumot vagy 
egyéb eszközt. . Felületén korszerű tapadókorongos körző használható.

Írófelülete nagy felületi keménységű zománc-acél, kerete alumínium profil, 
mely kiállja az idő próbáját. Elengedhetetlen irodai prezentációkhoz, mely 
esztétikus, modern megjelenésével segít az üzleti élet előrehaladásában, meg-
könnyítésében. Ajánljuk azon vevőinknek, akik prezentációikat, oktatásukat 
vetítés mellett sajátos oktatási, bemutatói rajzokkal, írásokkal is kiegészítenék. 
Vetíthető felülete elengedhetetlen, jól illeszkedik olyan tantermekbe, előadók-
ba, ahol a krétás, hagyományos táblák nem használhatók. Zománc-acél 
felületének köszönhetően könnyedén mágnesezhetünk fel bármilyen 
dokumentumot vagy egyéb eszközt. Felületére alkoholos filctollal írható, 
rajzolható, melyet törlőkefével, vagy ronggyal könnyedén letörölhetünk. 
Felületén korszerű tapadókorongos körző használható.

Az esztétikus külső könnyen kezelhető, igen tartós felületű táblát takar. A 
táblára a kereskedelemben kapható rajzszögek bármelyikével papírlapok, pros-
pektusok stb. könnyen kitűzhetőek, felszúrhatók a felület károsodása nélkül. 
Könnyű használata, és kedvező ára miatt elengedhetetlen iskolák, oktatási 
központok, intézmények, irodák számára. Natúr parafa felülete beilleszkedik a 
környezetbe, míg alumínium kerete masszív, tartós élettartamot, és mindemel-
lett korszerű, modern megjelenést biztosít.

Kerámia krétás falitábla

Mázas krétás falitábla

Zománc fehér falitábla

Kitűző parafa falitábla

                                    TÁBLÁK      További termé-
keinket keresse 
weblapunkon.

Vonalazás



404 FS24 Cseresznye401 FS24 Bükk 463 FS24 Európai juhar 410 FS24 Bio fenyő 415 FS24 Lanty tölgy

577 FS22 Sonoma tölgy422 FS15 Mogyoró 489 FS15 Calvados 417 FS15 Wenge 637 FS15 Éger

116 FS01 Korpusz fehér103 FS01 Front fehér D344 Bézs D133 Sárga D114 Narancs

D117 PirosD134 Zöld D 108 Kék 314 FS02 Szürke 271 FS02 Antracit

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7035 RAL 7040

RAL 1014 RAL 1016 RAL 1021 RAL 1028 RAL 2004

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5007 RAL 5017 RAL 6000

RAL 6024 RAL 6026 RAL 8002 RAL 8016RAL 6005 

Háttámla
ÜH-01

47 x 18 cm
Ülőlap

ÜH-02

47 x 40 cm cm
Műanyag dugók,papucsokFüzettartó rács

FR-01

40 x 25 x 10 cm

 FÉMVÁZ SZÍNEK

 BÚTORLAP SZÍNEK

 RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK

Az alap bútorlapszínek piros színnel jelölve.


