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DUBLINO DESIGN LINE UPHOLSTERY 
2021 

Áraink a készlet erejéig érvényesek, további más kedvezménnyel össze nem vonható. 

 
 Szék szerelésével kapcsolatos INFORMÁCIÓ: 

 
A székek összeszereletlenül, dobozban kerülnek átadásra. 

Megrendelői igény esetén a termékeket felár ellenében összeszerelt állapotban is át lehet venni. 
A termékek összeszerelési költsége: 5,-EUR / db nettó 

 
 

 

 
 

DL DIMITRI 
 
Kárpitos szék karfás, párnázott 
kialakítással. A szék erős, fém lába 
garantálja a hosszú élettartamot. 
Ajánljuk éttermek, szállodák, vendéglátó 

egységek berendezésének. 

 

55,-EUR 
39,-EUR 

 

DL FENDI Beige & Grey 
 
Textilbőrrel kárpitozott vendéglátóipari 
felhasználásra alkalmas étkezőszék, 
fekete fém szánkótalpas kialakítással. 

49,-EUR 
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DL VICTOR 
 
Kárpitos szék  karfás kialakítással. A szék 
erős, fém lába garantálja a hosszú 
élettartamot. 
Ajánljuk éttermek, szállodák, vendéglátó 
egységek berendezésének. 

 
 
ÁTMENETI KÉSZLETHIÁNY 

 

75,-EUR 

 

 
 

DL RIVER GREEN 
 
Kárpitos szék  karfás kialakítással. A szék 
erős, fém lába garantálja a hosszú 
élettartamot. 
Ajánljuk éttermek, szállodák, vendéglátó 
egységek berendezésének. 75,-EUR 

 

DL PEARL  
 
Kárpitos éttermi szék. 
 
Szállítás: raktárról 85,-EUR 

 

DL IVY 
 
Kárpitos éttermi szék. 
 
Szállítás: raktárról 69,-EUR 
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DL JOHN BULL 
 
Beltéri éttermi karfás szék 
Barna műbőr kárpitos design éttermi 
karfás szék. Tölgy lábas kialakításán fém 
díszítéssel. 

129,-EUR 
 

 

DL CHILL BROWN 
 
Kárpitos éttermi karfás szék. A szék 
háttámlája hosszanti steppeléssel 
díszített. Kék és barna szövettel 
raktárprogramunk része. 
 
szállítás: Raktárról a készlet erejéig 
 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

 

129, -EUR 

 

DL CHILL BLUE 
 
szövettel raktárprogramunk része. 
Kárpitos éttermi karfás szék. A szék 
háttámlája hosszanti steppeléssel 
díszített. Kék és barna 
 
szállítás: Raktárról a készlet erejéig 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

129,-EUR 

 

DL CHILL BS 
 
Barna műbőr kárpitos design éttermi 
karfás bárszék. Tölgy lábas kialakításán 
fekete fém lábtartóval. 
 
szállítás: Raktárról a készlet erejéig  
 
 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 
 

 

149,-EUR 
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DL CHILL LEATHER BROWN 
 
Barna műbőr kárpitos design éttermi 
karfás szék. A szék belső támlája 

hosszanti steppeléssel díszített.  

 
szállítás: Raktárról a készlet erejéig  

 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 
 

 

129,-EUR 
 

 

 
 

DL DIAMOND VINTAGE 
 
Tölgy vázas kárpitos design szék. 
Plüss szürke kárpittal műbőr szürke 
ülőkével. 
 
szállítás: Raktárról a készlet erejéig  
 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

 

143,-EUR 
 

 

 

DL VICKY 
 
Fekete fémvázas szék arany zoknival. 
 
Elegáns kivitelezésű kárpitos szék. 
 
Raktárról elérhető színek:  
taupe, púder, kék 
 
szállítás: Raktárról a készlet erejéig  
 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119,- EUR 
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DL RETRO UP VINTAGE 
BROWN 
 
Tölgyfa lábas, kárpitos design szék arany 
zoknival. 
Kimondottan kényelmes, akár hosszú 
távú ülésre is alkalmas szék. 
 
szállítás: Raktárról a készlet erejéig  
 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

 
 

83,-EUR 
 

 

 
 

DL SHAPE BOTANICAL 
 
Egyedi formavilágú beltéri székünk 
garantált különleges darabja lesz 
éttermének. Erős fémváz. Kimondottan 
vendéglátóipari célra kifejlesztett 
kárpitos szék. 
 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

83,- EUR 
 

 

DL SHAPE MENTA 
 
Egyedi formavilágú beltéri székünk 
garantált különleges darabja lesz 
éttermének. Erős fémváz. Kimondottan 
vendéglátóipari célra kifejlesztett 
kárpitos szék. 
 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

71,- EUR 
 

 

DL SHAPE BS MENTA  
 
Egyedi formavilágú beltéri székünk 
garantált különleges darabja lesz 
éttermének. Erős fémváz. Kimondottan 
vendéglátóipari célra kifejlesztett 
kárpitos szék. 
 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

65,- EUR 
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DL CATHY BOTANICAL 
 
Egyedi formavilágú beltéri székünk 
garantált különleges darabja lesz 
éttermének. Erős fémváz. Kimondottan 
vendéglátóipari célra kifejlesztett 
kárpitos szék. 
 
 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

107,- EUR 
 

 

DL CATHY BLUE 
 
Egyedi formavilágú beltéri székünk 
garantált különleges darabja lesz 
éttermének. Erős fémváz. Kimondottan 
vendéglátóipari célra kifejlesztett 
kárpitos szék. 
 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

83,- EUR 

 

DL CATHY BLUE BS 
 
Egyedi formavilágú beltéri székünk 
garantált különleges darabja lesz 
éttermének. Erős fémváz. Kimondottan 
vendéglátóipari célra kifejlesztett 
kárpitos szék. 
 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

107,- EUR 

 

 
 

DL LAVITTA blue 
 
Elegáns vonalvezetésű, kárpitos divatos 
éttermi szék, fekete vázzal. 
 
Raktárprogram részeként elérhető zöld 

és kék árnyalatban. 
71,-EUR 
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DL NEMO BS 
 
Elegáns vonalvezetésű, szövet 
borítású, kárpitos divatos éttermi 
bárszék. 
Raktárprogram részeként elérhető a 
képen látható árnyalatban. 

 

 

83,-EUR 

 

 

 
 

DL ROSE  
 
Elegáns vonalvezetésű, sötétzöld bársony 
kárpitos divatos éttermi szék. 
Raktárprogram részeként elérhető 
sötétzöld árnyalatban. 
A szék kiválóan alkalmas, boutiqe 
hotelek, szállodai szobák székének. Erős 
fém váza garancia a 
hosszúélettartalomra. 

83,-EUR 
 

 

 

DL ROSE BS 
 

65 cm magas félbárszék. 
 
Elegáns vonalvezetésű, sötétzöld bársony 
kárpitos divatos éttermi bárszék. 
 
Raktárprogram részeként elérhető 
sötétzöld árnyalatban. 

89,-EUR 
 

 

 

DL DELUXE 
 
Beltéri éttermi szék. 
Elegáns vonalvezetésű, zöld bársony 
kárpitos divatos éttermi szék, arany 
vázzal. 
 
Raktárprogram részeként elérhető 
sötétzöld árnyalatban. 

 

131,-EUR 
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DL RUBIK pouf 
 
Design beltéri kárpitos puff zöld színben. 
 
Világos zöld puff arany vázzal. 
Sötétzöld puff fekete vázzal. 
 
Raktárprogram részeként elérhető 
sötétzöld árnyalatban. 

 

41,-EUR 

 

DL VINCENT  
 
Kárpitos éttermi, vendéglátóipari szék 
A magas minőségű, kárpitos ülőfelületű, 
könnyű szerkezetű éttermi szék, amely 
garantáltam praktikus darabja lesz 
éttermének. 
A képen látható narancs kárpittal 
raktárprogramunk része. 
A szék erős fém váz garancia a hosszú 
élettartamra. 

 

59,-EUR 
41,-EUR  

 

 

DL BONNIE CAMEL 
 
Bükkfa lábas, camel árnyalítú kárpitos 
éttermi szék. 
A szerkezet a vendéglátóipari használat 
igénybevétele miatt fém megerősítést 
kapott. 
Retro formájú kárpitos székként ideális 
éttermi karfás széknek, Szállodai lobbyk 
bútorának, vagy hotel szobai széknek. 

 

95,-EUR 
 

 

  

DL LAZY 
Fémvázas beltéri használatra 
alkalmas bárszék, kényelmes kárpitos 
szürkésbarna műbőr ülőkével. 
 
Kizárólag beltéri 
használatra javasoljuk.Fémvázas kivitele 
miatt garantált a hosszú élettartam. 
A széket ajánjuk éttermek, borozók, 
kocsmák berendezéséhez. 

49,-EUR 
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DL EMLIE CHAIR  
 
Fekete porszórt fém design lábas szék, 
vintage szürke kárpittal.  
A termék raktárprogramunk  Kiváló 
választás étterme, vagy kávéháza  
berendezésének, fém szerkezetének 
köszönhetően könnyen mozgatható. 
 
 
 

71,-EUR 
 

 

DL FANNY BS 
 
Fekete porszórt fém design lábas 
bárszék, elegáns plüss kárpittal.  
A 
termék raktárprogramunk része rózsaszín 
és bordó színben. Kiváló 
választás étterme, vagy kávéháza elegáns 
berendezésének, fém szerkezetének 
köszönhetően könnyen mozgatható. 
 

95,-EUR 
 

 

 
 

 

DL FANNY 
pink, powder & blue 
 
Fekete porszórt fém design lábas szék, 
elegáns plüss kárpittal.  
A 
termék raktárprogramunk része rózsaszín 
és kék színben. Kiváló választás étterme, 
vagy kávéháza elegáns berendezésének, 
fém szerkezetének köszönhetően 
könnyen mozgatható. 
 

 
 

83,- EUR 
67,-EUR 

 
 
 

 

DL MORO 
Szürke porszórt fém design 
lábas kárpitos szék. Elegáns kivitelezésű 
műbőr ülőfelületű, plüss 
hátfalú kávézó szék. 
A termék raktárprogramunk része barna , 
színben. Kiváló választás étterme, 
vagy kávéháza elegáns berendezésének. 
Ezt a desgin széket 
javasoljuk hotelszobák, szállodai szobák 
fésülködő asztal melletti 
székének. Elegáns tárgyalója, 
várakozóterme berendezéséhez is kiváló 
választás. 

 
 

131,- EUR 
 



www.dublino.hu 
Dublino  

1149 Budapest, Fogarasi út 11. 

Tel.: +36/(1)422-0414  Fax.: +36(1)/422-0202        Web: www.dublino.hu.hu  Email: info@dublino.hu 
 

 

 

 

 
 

DL KING  
 
Erős fém szerkezetű, kárpitos karfás szék. 
A képen látható szürke és sárga plüss 
kárpittal raktárprogram része.  
A szék szerkezete erős hegesztett fém 
váz. A szék lábai erős fém anyagból 
készültek. 
 
 

95,-EUR 

  
 

DL LORD  
 
Erős fém szerkezetű, kárpitos karfás szék. 
A képen látható kék és szürke plüss 
kárpittal raktárprogram része.  
A szék szerkezete erős hegesztett fém 
váz. A szék lábai erős fém anyagból 
készültek. 

95,-EUR 
 

 

 

 
 

DL MOON Blue & Lime 
 
Megerősített fém vázas, kárpitos 
szék. Karfás éttermi székként tökéletes 
választás.  
Kimondottan kényelmes ülést 
biztosító éttermi szék 

 

71,-EUR 
50,-EUR 

 

  

DL FULLMOON 
 
Megerősített fém vázas, kárpitos 
szék. Karfás éttermi székként tökéletes 
választás. 
Kimondottan kényelmes ülést 
biztosító éttermi szék 

 

76,-EUR 

 

 
 
 
 

DL MADRID S 
 
Bükk pácolású fa vázas szék szürke  
kárpittal. 
szállítás: Raktárról a készlet erejéig 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken 

78,-EUR 
63,-EUR 
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DL MADRID P 
 
Kárpitos karfás szék fa lábbal. 
 
szállítás: Raktárról a készlet erejéig 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 
 

 
 

83,-EUR 

 

DL MADRID SG 
Bükk pácolású fa vázas szék szürke  
kárpittal. 
szállítás: Raktárról a készlet erejéig 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken 

  

95,-EUR 

 

DL LOAD POUF 

Fekete szinterzett, szánkótalpas, kárpitos 
pouf.  
Az ergonómikusan kiképzett ülőke kék és 
szürke kárpittal kapható. 
szállítás: Raktárról a készlet erejéig 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 
 

38,-EUR 

 

DL LOAD BS 
Fekete szinterzett, szánkótalpas, kárpitos 
bárszék.  
Az ergonómikusan kiképzett ülőke kék és 
szürke kárpittal kapható. 
szállítás: Raktárról a készlet erejéig 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 
 

45,-EUR 

 

DL TOBO BS 
DESIGN BÁRSZÉK 
Erős fém szerkezetű, kárpitos bárszék. A 
képen látható kiváló minőségű kopásálló 
és könnyen tisztítható műbőr huzattal 
raktárprogram része. 
A szék szerkezete erős hegesztett fém 
váz. A bárszék karfás ülőrésze kopásálló 
koptatott kinézetű műbőrrel lett 
bevonva. 
Mindennemű vendéglátóipari 
igénybevételnek megfelel. 
A termékből kizárólag kereskedelmi 

119,-EUR 
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mennyiség vásárolható. 
Lakossági vevőket és mennyiségeket nem 
szolgálunk ki. 

 

 

 

DL CRYSTAL B50 brown T20 taupe 
 
DL CRYSTAL kárpitos éttermi szék, "B50" 
barna szövettel Erős steppelt 
vendéglátóipari szék Erős fém 
szerkezetű, steppelt kárpitos szék. A 
képen látható barna plüss kárpittal. A 
szék szerkezete erős hegesztett fém váz. 
A fém vázra tölgy hatású felület 
kerültBarna plüss és Taupe plüss 
színbenA termékből rendelhető azonos  
 
 

83,-EUR 
 
 

  

 

DL CRYSTAL BS kárpitos éttermi 
bárszék "B50" barna szövettel  vagy 
T20 taupe szövettel 
Erős steppelt vendéglátóipari bárszék 
Erős fém szerkezetű, steppelt kárpitos 
bárszék. A képen látható barna plüss 
kárpittal. A bárszék szerkezete erős 
hegesztett fém váz. A fém vázra tölgy 
hatású felület került. Barna plüss és 
Taupe plüss színben 
A termékből rendelhető azonos szék 
verzió is. 
 

107,-EUR 
 

Individual 
116,-EUR 

 

DL CRYSTAL FOTEL 
 
Egyedi formavilágú beltéri székünk 
garantált különleges darabja lesz 
éttermének. Erős fémváz. Kimondottan 
vendéglátóipari célra kifejlesztett 
kárpitos szék. 
 
Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

155,-EUR 

 

DL ROLLER 
 
Kárpitozott puff oldalán fogantyúval. Kör 
alakú design forma jellemzi, gombozott 
ülőfelülettének köszönhetően sokoldalú 
felhasználása miatt, ajánljuk éttereme 
kiegészítőjének. Fekete plüss kárpittal 
raktárprogram része.  

47,- EUR 
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DL STUTO 
 
Kárpitozott puff.  Design lekerekített 
háromszög alakú puff. 
 
Formájának köszönhetően sokrétűen 
használható, akár ülőke,  akár 
táskatartóként is funkcionálhat . 
 
Vendéglátóegysége praktikus darabja 
lesz. 

35,- EUR 

 
Termékeink egyedi DUBLINO márka bevarró címkével, logóval rendelkeznek. 

 

Szék szereléssel kapcsolatos  INFORMÁCIÓ 
 
A Furalab Kft. által forgalmazott székek bizonyos termékek esetében, alkatrészben érkeznek raktárunkban, dobozban szerelés nélkül 
kerülnek átadásra. 
Megrendelői igény esetén a termékeket felár ellenében összeszerelt állapotban is át lehet venni. 
  

A termékek összeszerelési költsége: 5,-EUR / db nettó  
 
A szerelési munkálatok idővel járnak, ez az idő intervallum termékenként változó.  
Ezért az összeszerelve kért székek esetében az átadás nem minden esetben megoldható a megrendelés, vásárlás időpontjában. 
Amennyiben a szerelésre igényt tartanak, úgy kérem ezt a megrendeléskor jelezni. 
 
A feltűntetett árak nettó EURO árak. Magyar forintban történő fizetés esetén a mindenkori Budapest Bank hivatalos EUR 
devizaárfolyam kerül számításra. (www.budapestbank.hu)  
 

Az árak kizárólag magyar adószámmal rendelkező vevőkre vonatkoznak. 
 
Kizárólag vendéglátóegységeket, szállodákat és közületeket szolgálunk ki. 
Lakossági vevőket és kis mennyiségű igényt nem szolgálunk ki. 
  
Az árak visszavonásig érvényesek. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.  
Furlab Kft  

http://www.budapestbank.hu/

