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DUBLINO DESIGN LINE  
Vintage, industrial, retro árlista   

 

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

 

 

 

DL JACKSON 

 
Beltéri, fém vázas szék, fekete műbőr 
kárpittal 
 

A magas minőségű, könnyen tisztítható 
műbőrrel kárpitozott éttermi szék.  
 

A képen látható fekete kárpittal a 
raktárprogram része. 
 

 

69,-EUR 

48,-EUR 

 

 

 

CI TAMPA 

 
Beltéri, fém vázas szék, barna műbőr 
kárpittal 
A magas minőségű, könnyen 
tisztítható műbőrrel kárpitozott étterni 
szék. 
 

69,-EUR 

 

 

 

CI TAMPA BS 

 
Bárszék fém lábakkal és bőr borítással.  
Ideális választás vintage és modern 
stílusú vendéglátóhelyek és enteriőrök 
kiegészítő darabjaként. 
A bárszék ülőmagassága 74-76 cm 

között található, ezt a magasságot 110 
cm-es pulthoz ajánljuk! 
 

99,-EUR 
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DL TAMPA  

 
Beltéri, fém vázas szék, barna műbőr 
kárpittal 
A magas minőségű, könnyen 
tisztítható műbőrrel kárpitozott étterni 
szék.  
A képen látható sötétbarna kárpittal a 
raktárprogram része. 
Matt, karcsú fekete váza könnyen 
illeszkedik étterme, vendéglátó egysége 
belső terébe.   
Mindennemű vendéglátóipari 
igénybevételnek megfelel. 

59,-EUR 

 

 

 

DL TAMPA BS 

 
Beltéri, fém vázas bárszék, barna műbőr 
kárpittal 
A magas minőségű, könnyen 
tisztítható műbőrrel kárpitozott étterni 
szék.  
A képen látható sötétbarna kárpittal a 
raktárprogram része. 
Matt, karcsú fekete váza könnyen 
illeszkedik étterme, vendéglátó egysége 
belső terébe.   
Mindennemű vendéglátóipari 
igénybevételnek megfelel. 

77,-EUR 

 

DL CLAYTON BROWN  

 
Matt fekete vázas étkezőszék igazi bőr 
borítással.  
Ideális vendéglátó egységek, illetve 
otthoni enteriőrök kiegészítő 
darabjaként.   
Termékünk elérhető nagykereskedelmi 
és lakossági felhasználásra is.  
 

99,- EUR 

 

DL CLAYTON BLACK 

 
Matt fekete vázas étkezőszék igazi bőr 
borítással.  
Ideális vendéglátó egységek, illetve 
otthoni enteriőrök kiegészítő 
darabjaként.   
Termékünk elérhető nagykereskedelmi 
és lakossági felhasználásra is.  
 

99,- EUR 
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DL BILLY BROWN 

 
Design bőr borítású puff, fa lábakkal.  
Alkalmas kisebb terek 

helykihasználására, illetve más 
bútordarabokkal kombinálva teljes 
enteriőrök kialakítására. Ideális 
választás vendéglátóhelyek és hotelek 
berendezésére, de otthoni 
környezetben is mutatós darab.  

 

89,-EUR 

 

DL BILLY BLACK 

 
Design bőr borítású puff, fa lábakkal.  
Alkalmas kisebb terek 

helykihasználására, illetve más 
bútordarabokkal kombinálva teljes 
enteriőrök kialakítására. Ideális 
választás vendéglátóhelyek és hotelek 
berendezésére, de otthoni 
környezetben is mutatós darab.  
 

89.-EUR 

 

DL BOBBY BROWN 

 
Design bárszék, valódi bőr kárpittal.  
Hotelek, bárok és éttermek 
stílusos bárszéke lehet, amely vendégei 
kényelmét szolgálja. Emellett otthona 
berendezéséhez is ajánljuk, időtálló 
külseje miatt.  
 

A bárszék ülőmagassága 74-76 cm 

között található, ezt a magasságot 110 
cm-es pulthoz ajánljuk! 
 

119,-EUR 

 

DL BOBBY BLACK 

 
Design bárszék, valódi bőr kárpittal.  
Hotelek, bárok és éttermek 
stílusos bárszéke lehet, amely vendégei 
kényelmét szolgálja. Emellett otthona 
berendezéséhez is ajánljuk, időtálló 
külseje miatt.  
 

A bárszék ülőmagassága 74-76 cm 

között található, ezt a magasságot 110 
cm-es pulthoz ajánljuk! 
 

119,-EUR 
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DL DUSTY BROWN 

 
Erős, fém vázas beltéri bárszék. Borítása 
igazi bőrből készült. 
Válassza vendéglátó egysége, otthona 
tartós, design darabjának. 
A bárszék ülőmagassága 74-76 cm 

között található, ezt a magasságot 110 
cm-es pulthoz ajánljuk! 
 

99,-EUR 

 

DL DUSTY BLACK 

 
Erős, fém vázas beltéri bárszék. Borítása 
igazi bőrből készült. 
Válassza vendéglátó egysége, otthona 
tartós, design darabjának. 
A bárszék ülőmagassága 74-76 cm 

között található, ezt a magasságot 110 
cm-es pulthoz ajánljuk! 
 

99,-EUR 

 

DL ORLANDO BS 

 
Beltéri, fa vázas karfás szék, barna 
műbőr kárpittal 
A magas minőségű, könnyen 
tisztítható műbőrrel kárpitozott étterni 
szék.  
A képen látható sötétbarna kárpittal a 
raktárprogram része. 
Elegáns kőrisfa váza könnyen illeszkedik 
étterme, vendéglátó egysége belső 
terébe.   
Mindennemű vendéglátóipari 
igénybevételnek megfelel. 
 

107,-EUR 

 

 

 

DL ORLANDO BS BLACK 

 
Beltéri, fa vázas karfás szék,fekete 
műbőr kárpittal 
A magas minőségű, könnyen 
tisztítható műbőrrel kárpitozott étterni 
szék.  

 

Elegáns kőrisfa váza könnyen illeszkedik 
étterme, vendéglátó egysége belső 
terébe.   
Mindennemű vendéglátóipari 
igénybevételnek megfelel. 
 

107,-EUR 
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DL COUNTER  

 
Hegesztett fém vázas ipari stílusú 
szék. 
Tömörfa ülőkével és erős fa felületű 
háttámlával szerelve. Indusztriál fa 
ülőkés szék. 78,-EUR 

55,-EUR 

 

CI SCUOLA 
 

Erős hegesztett vázú fabetétes szék. A 
szék a régi iskolaszékek formáját idézi. 
Ezért több helyen ezt a széket egyszerűen 
iskolaszéknek nevezik. 
Mai 

belsőépítészeti, design környezetekbe 

könnyen beilleszthető formája miatt igen 
népszerű termék. 

Rendelése minimum 40 db tól szinte 
bármilyen színösszeállításban rendelhető. 
A képek között a látogatók a leginkább 
keresett színkombinációkat látják 

*Szék szerelésével kapcsolatos INFORMÁCIÓ 

A szék szereletlenül dobozban kerül átadásra. 
Megrendelői igény esetén a termékeket felár 
ellenében összeszerelt állapotban is át lehet 
venni.A termékek összeszerelési költsége: 5,-EUR 

/ db nettó 

 

 

 

 

 

 

 

festett és vintage 

49,-EUR 

 

CI SCUOLA BS  
 

Erős hegesztett vázú fabetétes bárszék. A 
szék a régi iskola bárszékek formáját 
idézi. Ezért több helyen ezt a széket 
egyszerűen iskola bárszéknek nevezik. 
Mai 

belsőépítészeti, design környezetekbe 
könnyen beilleszthető formája miatt igen 
népszerű termék. 

*Szék szerelésével kapcsolatos INFORMÁCIÓ 

A szék szereletlenül dobozban kerül átadásra. 
Megrendelői igény esetén a termékeket felár 
ellenében összeszerelt állapotban is át lehet 

festett és vintage 

69,-EUR  
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venni. 

A termékek összeszerelési költsége: 5,-EUR / db 

nettó 

 

  

DL FACTORY GM 

 
Fém design szék. Gun Metal színben, 
beltéri használatra. 
 

szállítás: budapesti raktáron 

Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 
 

 

 

67,-EUR 

 

DL FACTORY BS LB GM   

 
Fém design bárszék támlával, 
Gun Metal színben, beltéri használatra. 
Extra költség ellenében egyéb RAL 
színekbe is.  
 

szállítás: budapesti raktáron 

 

 

119,-EUR  

 
 
 

 
 

DL FACTORY BS GM 

 
Fém design bárszék Gun Metal színben, 
beltérre. 
Extra költség ellenében egyéb RAL 
színekbe is  
 

szállítás: budapesti raktáron 

Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

74,-EUR 

 

 

 

DL FACTORY RUST 

 
Fém design szék. Rozsdás "rusty" metal 
felülettel. Kizárólag beltéri használatra.  

59,-EUR 
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DL FACTORY II. BS RUST és 
BLACK színben 

 
Fém design bárszék  
Rusty színben. 
 

szállítás: budapesti raktáron 

Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

59,-EUR 

 

DL FACTORY 45 GM  
 

Fém design ülőke Gun Metal színben, 
beltéri használatra. 
Extra költség ellenében egyéb RAL 
színekbe is. (+12EUR + ÁFA/db)  
szállítás: budapesti raktáron 

Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

39,-EUR  

 

DL FACTORY BLACK 

 
Fém design szék, beltéri használatra. 
 

szállítás: budapesti raktáron 

 

Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

47-EUR 

 

 

 

DL FACTORY II. BS BLACK 

 
Fém design fekete bárszék. 
Bármely további színre szinterezhető, 
többlet költség ellenében. 
Raktárprogram része. 
 
Fém industriál bárszék. Fekete 
színben. 

59,-EUR 

 

DL FACTORY BS LB WOOD 

SEAT 
 

Fém design bárszék támlával, 
antik fém szín sötétbarna váz koptatott 
fa ülőkével, beltéri használatra. 
 

 

 

 

szállítás: budapesti raktáron 

79,-EUR 
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DL CROSS OAK NATURE  

 
Antik tölgyfa vázas, fonott ülőkés, kereszt 
háttámlás szék. Fekete koptatott, és antik 
tölgy vázszínben kapható.  
Raktárprogram része.  
aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 
 

 

 

 

 

79,-EUR  

 

DL CROSS GM  

 
Antikolt fémvázas, fa ülőkés vintage 
szék.  
 

 

szállítás: budapesti raktáron 

Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

*Szék szerelésével kapcsolatos INFORMÁCIÓ 

A szék szereletlenül dobozban kerül átadásra. 
Megrendelői igény esetén a termékeket felár 
ellenében összeszerelt állapotban is át lehet 
venni. 

A termékek összeszerelési költsége: 5,-EUR / db 

nettó 

71,-EUR 

 

DL CROSS GM BS 

 
Antikolt gun metal felületű vázas, 
öregített fa ülőkés és háttámlás bárszék.  
 

 

szállítás: budapesti raktáron 

Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

*Szék szerelésével kapcsolatos INFORMÁCIÓ 

A szék szereletlenül dobozban kerül átadásra. 
Megrendelői igény esetén a termékeket felár 
ellenében összeszerelt állapotban is át lehet 
venni. 

A termékek összeszerelési költsége: 5,-EUR / db 

nettó 

99,-EUR 
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DL CROSS WHITE 
Antikolt fémvázas, fa ülőkés vintage 
szék.  
Elérhető fekete és fehér koptatott 
vázszínben. 
szállítás: budapesti raktáron 

Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

*Szék szerelésével kapcsolatos INFORMÁCIÓ 

A szék szereletlenül dobozban kerül átadásra. 
Megrendelői igény esetén a termékeket felár 
ellenében összeszerelt állapotban is át lehet 
venni. 

A termékek összeszerelési költsége: 5,-EUR / db 

nettó  

69,-EUR 

 

DL CROSS BS WHITE 

 
Antikolt fehér felületű vázas, öregített 
fa ülőkés és háttámlás bárszék.  
Koptatott fekete és antikolt fehér 
színben raktárprogram része. 
 

szállítás: budapesti raktáron 

Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 

*Szék szerelésével kapcsolatos INFORMÁCIÓ 

A szék szereletlenül dobozban kerül átadásra. 
Megrendelői igény esetén a termékeket felár 
ellenében összeszerelt állapotban is át lehet 
venni. 

A termékek összeszerelési költsége: 5,-EUR / db 

nettó  

83,-EUR 

 

DL CURL BS 
 

Fém vázas industrial jellegű, állítható 
ülésmagasságú bárszék, fa ülőkével. 
 

szállítás: budapesti raktáron 

Aktuális készletről érdeklődjön 
elérhetőségeinken. 
 

 

 

 

59,-EUR 

 

 

DL WORKSHOP STOOL 

 
Fém vázas, műhely szék. 
 

69,-EUR 
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DL SHOT STOOL 

 
Műbőr ülőkés fémvázas szék. 
 

25,-EUR 

 

 

 

DL SIMPLE STOOL 

 
Műbőr ülőkés fémvázas szék. 
 16,-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/

