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S.SZ.

BEÉPÍTETTE EGYEDI GYÁRTÁSÚ 

SZEKRÉNYEK
Műszaki paraméterek Db Nettó      egységár Nettó összesen Bruttó összesen

1

egyedi méretű fali polc

korpusz: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag 

ABS élzárás, három részre osztott, mérete: Szélesség: 

140cm

Magasság: 35cm

Mélység: 30cm

2

2

mosogató szekrény

alsó szekrény, munkapult, rozsdamentes 1 medencés 

csepptálcás, mérete: szélesség:189*magasság: 85 cm 

*mélység: 60 cm (csempe magasság: 141 cm)  

fogantyúval. 

3

3

beépített szekrény

18 mm vastag laminált bútorlapból készül, 3 mm vastag 

HDF hátlap, ajtóval szerelt kivitel. Mérete: 550x240x50 cm, 

főkulcsos rendszerű

1

4 Villanyóra szekrény felmérés alapján 1

5 Eszköz mosó felmérés alapján 2

6 beépített szekrény 3 szintes polcos fehér zárható élezés ABS 300x60x108 1

7 beépített szekrény 3 szintes polcos fehér zárható élezés ABS 300x60x132 1

S.sz. MOBILIAK Műszaki paraméterek Db Nettó      egységár Nettó összesen Bruttó összesen

Háziorvosi váró

1. sszék

Az acélváz 18 x 2 mm-es csőből készül,

palást mérete: ülés mélység: 43 cm, ülés szélesség: 42 cm, 

támla magasság: 33 cm, támla szélesség: 41 cm, hajlási 

szög: -5 és +7 fok közt, ülőfelület és háttámla által bezárt 

szög 95-110 fokig, min. 2 mm -es rádiuszú lekerekítés a 

széleken, antisztatikus, 130 kg-os maximum terhelhetőség 

az ülőfelületen, 30 kg-os maxium terhelhetőség a 

háttámlán. A váz a padlóra műanyag öbeálló padlóvédő 

elemmel támaszkodik. Rakásolható

20

2. Álló fogas

porszórt váz, esernyőtartóval. Mérete:Magasság: 180cm

Talp átmérő: 50cm 2

3. fémlábas asztal

szinterezett, műanyag végzáró elem, asztallap: 25 mm 

vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, sarkos 

kivitel,  Mérete:  Szélesség: 100 cm

Magasság: 75 cm

Mélység: 60 cm

1

EGÉSZSÉGHÁZ BÚTORIGÉNY

Az Alex Fémbútor Kft. a személyes adatait a GDPR-ral, valamint az új adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

Adatait a kapcsolattartásra és üzleti kommunikációra használjuk. Adatai törlését bármikor kérheti.
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4. 30. Asszinsztensi szoba

5. szék

Az acélváz  palást mérete: ülés mélység: 43 cm, ülés 

szélesség: 42 cm, támla magasság: 33 cm, támla szélesség: 

41 cm, hajlási szög: -5 és +7 fok közt, ü 130 kg-os 

maximum terhelhetőség az ülőfelületen, 30 kg-os maxium 

terhelhetőség a háttámlán. A váz a padlóra műanyag 

öbeálló padlóvédő elemmel támaszkodik. 
4

6. Asszinsztensi forgószék

A forgószék ülőfelülete magasságban gázlift segítségével 

állítható. Teherbírás: 110 kg.Mérete: Szélesség: 56

Magasság: 98-105

Mélység: 45

Talp átmérő: 60

Ülésmagasság: 40-49

2

7.  Íróasztal

Az asztallapok 25 mm vastag faforgácslapok.  

Mérete.Szélesség: 140 cm

Magasság: 75 cm

Mélység: 80 cm

2

8. 3+1 konténer 

korpusz és fiókelők: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 

mm vastag ABS élzárás, sarkos kivitel, 4 db görgővel 

szerelve, melyből 2 db fékezhető, 4 db fogantyúval, 3+1 

fiókos kivitel. Felső fiók írószertartós. Mérete: Szélesség:	43 

cm

Magasság:	61,5cm

Mélység:	60 cm

2

9. Könyvespolc

4 polcos nyitott klasszikus szekrény

korpusz : 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag 

ABS élzárás, hátfal: 3 mm vastag fehér színű HDF. Mérete: 

Szélesség: 80cm

Magasság: 180cm

Mélység: 24cm

1

Az Alex Fémbútor Kft. a személyes adatait a GDPR-ral, valamint az új adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

Adatait a kapcsolattartásra és üzleti kommunikációra használjuk. Adatai törlését bármikor kérheti.
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10. Komód 

18 mm vastag laminált bútorlapból készül, 3 mm vastag 

HDF hátlappal, 4 fiókos, mérete:Szélesség: 100cm

Magasság: 120cm

Mélység: 52cm

1

13.  31.Orvosi rendelő

14. Hűtő Zanussi

Szabadon álló hűtőgép, mérete: (széxmaxmé) 

560x845x575 cm, hűtőtér nettó térfogat:107 l, fagyasztó 

tér nettó térfogata:13 l

1

16. Fogorvosi váróterem

17. Szék

Az acélváz palást mérete: ülés mélység: 43 cm, ülés 

szélesség: 42 cm, támla magasság: 33 cm, támla szélesség: 

41 cm, hajlási szög: -5 és +7 fok közt, ülőfelület és 

háttámla által bezárt szög 95-110 fokig, min. 2 mm -es 

rádiuszú lekerekítés a széleken, antisztatikus, 130 kg-os 

maximum terhelhetőség az ülőfelületen, 30 kg-os maxium 

terhelhetőség a háttámlán. A váz a padlóra műanyag 

öbeálló padlóvédő elemmel támaszkodik. Rakásolható 

(max. 5 db).

5

18. Álló fogas

Elektrosztatikusan porszórt váz, esernyőtartóval. 

Mérete:Magasság: 180cm

Talp átmérő: 50cm
1

19. gyermekorvosi váró

20. szék

Az acélváz 18 x 2 mm-es csőből készül,

palást mérete: ülés mélység: 43 cm, ülés szélesség: 42 cm, 

támla magasság: 33 cm, támla szélesség: 41 cm, hajlási 

szög: -5 és +7 fok közt, ülőfelület és háttámla által bezárt 

szög 95-110 fokig, min. 2 mm -es rádiuszú lekerekítés a 

széleken, antisztatikus, 130 kg-os maximum terhelhetőség 

az ülőfelületen, 30 kg-os maxium terhelhetőség a 

háttámlán. A váz a padlóra műanyag öbeálló padlóvédő 

elemmel támaszkodik. Rakásolható

9

Az Alex Fémbútor Kft. a személyes adatait a GDPR-ral, valamint az új adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

Adatait a kapcsolattartásra és üzleti kommunikációra használjuk. Adatai törlését bármikor kérheti.
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22. négyzet asztal

elektrosztatikus porszórással festett 40 mm átmérőjű 

acélcső vázszerkezettel, 18 mm vastag laminált 

asztallappal, ABS élzárással, lábak végén műanyag végzáró 

dugóval készül. Mérete: 60*60 cm, 3 kcs.
1

23. Álló fogas 

Elektrosztatikusan porszórt váz, esernyőtartóval. 

Mérete:Magasság: 180cm

Talp átmérő: 50cm
1

24. gyerekorvosi szoba

25. szék 

Üvegszál erősítésű műanyag vázszerkezet, erős teherviselő 

szerkezet, mely nagyobb stabilitást, nagyobb 

terhelhetőséget és hosszabb élettartamot biztosít. Kültéri 

kivitel. 

2

26. Fektető ágy 

A vizsgálóasztal állítható fejtámlával és lábtámlával 

rendelkezik. A szerkezete zárt profilokból készül. A váz 

teherbírása 160 kg.  Fekvő részei minőségi műbőr 

felülettel. A szerkezet színe fehér.  

MAGASSÁG

770 mm

SZÉLESSÉG

650 mm

MÉLYSÉG

1920 mm

1

Az Alex Fémbútor Kft. a személyes adatait a GDPR-ral, valamint az új adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

Adatait a kapcsolattartásra és üzleti kommunikációra használjuk. Adatai törlését bármikor kérheti.
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27. Fellépő

2 fokos fellépő lépcső.

A rozsdamentes acélból készült lépcsőket csúszásmentes 

gumi felülettel .

MAGASSÁG

430 mm

SZÉLESSÉG

500 mm

MÉLYSÉG

650 mm

1

28. Asszinsztensi forgószék

Magastámlás forgószék fix karfával. Fokozatmentesen 

dönthető és magaságban állítható ergonomikus kialakitású 

háttámla, 5 görgős műanyag lábkereszt. A forgószék 

ülőfelülete magasságban gázlift segítségével állítható. 

Teherbírás: 110 kg.Mérete: Szélesség: 56

Magasság: 98-105

Mélység: 45

Talp átmérő: 60

Ülésmagasság: 40-49

1

29. Védőnői szoba

30.  Íróasztal

Az asztallapok 25 mm vastag faforgácslapok. Az egyenes 

élek lekerekített élű ABS élanyaggal lezártak. Az asztalok 

750 mm alapmagasságra vannak beállítva. 

Mérete.Szélesség: 140

Magasság: 75

Mélység: 80

2

31. konténer 3+1 fiókos

korpusz és fiókelők: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 

mm vastag ABS élzárás, sarkos kivitel, 4 db görgővel 

szerelve, melyből 2 db fékezhető, 4 db Antiva fogantyúval, 

3+1 fiókos kivitel. Felső fiók írószertartós. Mérete: 

Szélesség:	43 cm

Magasság:	61,5vcm

Mélység:	60 cm

2

32. forgószék

Magastámlás forgószék fix karfával. Fokozatmentesen 

dönthető és magaságban állítható ergonomikus kialakitású 

háttámla, 5 görgős műanyag lábkereszt. A forgószék 

ülőfelülete magasságban gázlift segítségével állítható. 

Teherbírás: 110 kg.Mérete: Szélesség: 56

Magasság: 98-105

Mélység: 45

Talp átmérő: 60

Ülésmagasság: 40-49

2

Az Alex Fémbútor Kft. a személyes adatait a GDPR-ral, valamint az új adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

Adatait a kapcsolattartásra és üzleti kommunikációra használjuk. Adatai törlését bármikor kérheti.
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33. szék 

Az acélváz palást mérete: ülés mélység: 43 cm, ülés 

szélesség: 42 cm, támla magasság: 33 cm, támla szélesség: 

41 cm, hajlási szög: -5 és +7 fok közt, ülőfelület és 

háttámla által bezárt szög 95-110 fokig, min. 2 mm -es 

rádiuszú lekerekítés a széleken, antisztatikus, 130 kg-os 

maximum terhelhetőség az ülőfelületen, 30 kg-os maxium 

terhelhetőség a háttámlán. A váz a padlóra műanyag 

öbeálló padlóvédő elemmel támaszkodik. Rakásolható

6

35.
SZEKRÉNY

alul 4 fiókos, felül nyitott polcos

korpusz, ajtófrontok és fiókelők: 18 mm vastag laminált 

bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, hátfal: 3 mm vastag 

fehér színű HDF lap. Alul 4 fiókos, felül nyitott polcos 

kivitel. Mérete: Szélesség: 100cm

Magasság: 180cm

Mélység: 52cm

1

36.
SZEKRÉNY

2 teli ajtós, belül polcos, zárható

korpusz és ajtók: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm 

vastag ABS élzárás, hátfal: 3 mm vastag fehér színű HDF, 

középen osztott, mindkét részben 4-4 polcos, két ajtós, 

biztonsági zárral szerelt kivitel. Mérete: Szélesség: 100cm

Magasság: 180cm

Mélység: 52cm 

1

37. Hűtő
Szabadon álló hűtőgép, 560x845x575 cm, hűtőtér nettó 

térfogat:107 l, fagyasztó tér nettó térfogata:13 l
2

38. Pelenkázó

Szélesség:  90 cm

Mélység: 79 cm

Magasság: 100 cm

Maximális terhelhetőség: 15 kg + szivacs, fehér színű 

műbőr bevonattal

4

Az Alex Fémbútor Kft. a személyes adatait a GDPR-ral, valamint az új adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

Adatait a kapcsolattartásra és üzleti kommunikációra használjuk. Adatai törlését bármikor kérheti.
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39. Fektető ágy 

A vizsgálóasztal állítható fejtámlával és lábtámlával. A váz 

teherbírása 160 kg.  Fekvő részei minőségi műbőr 

felülettel. A szerkezet színe fehér.  

MAGASSÁG

770 mm

SZÉLESSÉG

650 mm

MÉLYSÉG

1920 mm

1

40. Fellépő

2 fokos fellépő lépcső.

A rozsdamentes acélból készült lépcsőket csúszásmentes 

gumi felülettel .

MAGASSÁG

430 mm

SZÉLESSÉG

500 mm

MÉLYSÉG

650 mm

1

42. Védőnői váró

43. szék

Az acélváz palást mérete: ülés mélység: 43 cm, ülés 

szélesség: 42 cm, támla magasság: 33 cm, támla szélesség: 

41 cm, hajlási szög: -5 és +7 fok közt, ülőfelület és 

háttámla által bezárt szög 95-110 fokig, min. 2 mm -es 

rádiuszú lekerekítés a széleken, antisztatikus, 130 kg-os 

maximum terhelhetőség az ülőfelületen, 30 kg-os maxium 

terhelhetőség a háttámlán. A váz a padlóra műanyag 

öbeálló padlóvédő elemmel támaszkodik. Rakásolható

9

Az Alex Fémbútor Kft. a személyes adatait a GDPR-ral, valamint az új adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

Adatait a kapcsolattartásra és üzleti kommunikációra használjuk. Adatai törlését bármikor kérheti.
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45. Álló fogas

porszórt váz, esernyőtartóval. Mérete:Magasság: 180cm

Talp átmérő: 50cm 2

46. Pelenkázó

Szélesség:  90 cm

Mélység: 79 cm

Magasság: 100 cm

Maximális terhelhetőség: 15 kg + szivacs, fehér színű 

műbőr bevonattal

1

47. négyzet asztal 

Az óvodák és bölcsődék számára gyártott fémvázas óvodai 

asztal (bölcsődei asztal) elektrosztatikus porszórással 

festett 40 mm átmérőjű acélcső vázszerkezettel, 18 mm 

vastag laminált asztallappal, ABS élzárással, lábak végén 

műanyag végzáró dugóval készül. Mérete: 60*60 cm, 3 

kcs.

1

48. fertőző váró

49. Szék 

Üvegszál erősítésű műanyag vázszerkezet, erős teherviselő 

szerkezet, mely nagyobb stabilitást, nagyobb 

terhelhetőséget és hosszabb élettartamot biztosít. Kültéri 

kivitel. 

2

50.  asztal
30x30 mm átmérőjű szinterezett zártszelvény, 60x60 cm 

laminált asztallap, műanyag végzaró dugó.
1

53. Vérvételhez szék

Felülete szinterezett acélváz, műbőr kárpit.

A szék háttámlája és lábtartórésze külön állítható

360 fokban fordítható oldalirányban, magassága pedálos 

olajpumpa segítségével állítható és rögzíthető.Hossza 

nyitott állapotban:175 cm, Szélessége:50 cm, Magassága: 

59-69 cm

1

Az Alex Fémbútor Kft. a személyes adatait a GDPR-ral, valamint az új adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

Adatait a kapcsolattartásra és üzleti kommunikációra használjuk. Adatai törlését bármikor kérheti.
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54. Teakonyha

55. szék 

Üvegszál erősítésű műanyag vázszerkezet, erős teherviselő 

szerkezet, mely nagyobb stabilitást, nagyobb 

terhelhetőséget és hosszabb élettartamot biztosít. Kültéri 

kivitel. 

4

56. ASZTAL
30x30 mm átmérőjű szinterezett zártszelvény, 80x80 cm 

laminált asztallap, műanyag végzaró dugó.
1

57. hulladékgyűjtő, műanyag

 műanyag hulladékgyűjtő, 20 literes, lábpedálos, szürke, 

antracit színben

7

60. Tükör Élcsiszolt szögletes két módon rögzíthető tükör,80.60cm 3

61.  kéztörlő adagoló

Fehér színű műanyag hajtogatott kéztörlőpapír adagoló.

Méret:40,70×31,70x15cm 4

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Az árak Huf-ban értendők.

A bruttó árak 27 %-os ÁFA-t tartalmaznak!

Fizetési feltétel:

Szállítási határidő:

Az ajánlat érvényessége:

Megjegyzés: Nettó összesen:

Áfa összege:

Bruttó végösszeg:

Jótállási idő:

Az Alex Fémbútor Kft. a személyes adatait a GDPR-ral, valamint az új adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

Adatait a kapcsolattartásra és üzleti kommunikációra használjuk. Adatai törlését bármikor kérheti.


