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DL LISA 
 
Eukaliptusz fa vázas éttermi kültéri 
karfás szék fehérített tölgy színben. 
A termék erős vázának 
köszönhetően ideális választás 
éttermek, szállodák kültéri székének. 
Rakásolható. 

138,-EUR 

 

 

 

DL BRUNO 
Kültéri karfás, rattan fonatos éttermi 
terasz szék. 
Erős hegesztett alumínium vázas 
éttermi terasz szék. 
 
Ezzel elegáns megjelenést biztosít a 
terméknek, a rozsdásodás örök 
kizárásával. Az ülőrésze erős nagy 
kopásállóságú, éttermi használatra 
alkalmas polyrattan fonattal készült. 
Az ülőrészen elhelyezett, kényelmes 
párnát az ár tartalmazza. 

 

103,-EUR 
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DL MALTA FLAT 
 

Alumínium vázas polyrattan fonatos 
szék. A termék erős alumínium 
vázának köszönhetően ideális 
választás éttermek, szállodák kültéri 
székének. Modern formájú éttermi 
kültéri szék. Sötétbarna színű, lapos 
polirattan fonatos szék. Rakásolható, 
egymásba rakható verzió. Könnyen 
pakolható, tárolható, szállítható 
szék. Elegáns éttermi szék 

 

79,-EUR 

 

 
 

DL AMANDO 
 

Fémvázas kültéri szék pvc szürke 
huzattal. Megerősített vázzal alu 
színben. 
 
Rakásolható. 

 

123,-EUR 

  

DL BELLA 
Rattan imitált, alumínium vázas 
éttermi kültéri karfás szék beige és 
szürke színben. 
Színterezett alumínium váz, beige és 
szürke színű polirattan fonat, 
üvegszálas megerősítésű műanyag 
ülőfelület. 
A termék erős alumínium vázának 
köszönhetően ideális választás 
éttermek, szállodák kültéri székének. 
Rakásolható, egymásba rakható 
verzió. 
 

83,-EUR 
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DL BELLA BS 
 
Rattan imitált, alumínium vázas 
éttermi kültéri karfa nélküli bárszék 
beige és szürke színben. 
Színterezett alumínium váz, beige és 
szürke színű polirattan fonat, 
üvegszálas megerősítésű műanyag 
ülőfelület. 
A termék erős alumínium vázának 
köszönhetően ideális választás 
éttermek, szállodák kültéri székének. 
Rakásolható, egymásba rakható 
verzió.  

99-EUR 

 

DL IBIZA P 

 
Rattan imitált, alumínium vázas 
éttermi kültéri karfás szék. 
Színterezett alumínium váz, sötét 
színű polirattan fonat, üvegszálas 
megerősítésű műanyag ülőfelület. 
A termék erős alumínium vázának 
köszönhetően ideális választás 
éttermek, szállodák kültéri székének. 
Rakásolható, egymásba rakható 
verzió.  

114,-EUR 

 

 

DL IBIZA BS  
 

Rattan imitált, alumínium vázas 
éttermi kültéri karfa nélküli bárszék. 
Színterezett alumínium váz, sötét 
színű polirattan fonat, üvegszálas 
megerősítésű műanyag ülőfelület. 
A termék erős alumínium vázának 
köszönhetően ideális választás 
éttermek, szállodák kültéri székének. 
Rakásolható, egymásba rakható 
verzió.  
 

 

109,-EUR 
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DL IBIZA S 
 
Rattan imitált, alumínium vázas 
éttermi kültéri karfa nélküli szék. 
Színterezett alumínium váz, sötét 
színű polirattan fonat, üvegszálas 
megerősítésű műanyag ülőfelület. 
A termék erős alumínium vázának 
köszönhetően ideális választás 
éttermek, szállodák kültéri székének. 
Rakásolható, egymásba rakható 
verzió.  
 

 

89,-EUR 

 

DL GOA CHAIR   
 

Natúr színterezett alumínium váz, 
natúr színű koptatott polirattan 
fonat 
A termék ára az ülő és a háttámla 
párnát tartalmazza. Folyamatos 
esőben nem használható a párna. 
A termék erős alumínium vázának 
köszönhetően ideális választás 
éttermek, szállodák kültéri székének. 
Modern technológiának 
köszönhetően, élethű rattan hatású 
szék. Rakásolható, egymásba 
rakható verzió. 
 

125,-EUR 
 

 

DL GOA GREEN 
 

Fekete színterezett alumínium váz, 
zöldes színű koptatott polirattan 
fonat 
A termék ára az ülő és a háttámla 
párnát tartalmazza. Folyamatos 
esőben nem használható a párna. 
A termék erős alumínium vázának 
köszönhetően ideális választás 
éttermek, szállodák kültéri székének. 
Modern technológiának 
köszönhetően, élethű rattan hatású 
szék. Rakásolható, egymásba 
rakható verzió 

145,-EUR 
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DL MOHITO  
A szék a formáját pontosan követő 
ülő párna az ár része. A párna huzata 
enyhén impregnált. Kisebb esőnek 
ellenáll, a vízcseppek leperegnek a 
felületéről. Hosszabb kiadós 
csapadék esetén a párnákat be kell 
szedni. 
Az 
erős alumínium szerkezet szürkés an
tracit porszórt felöletett kapott. A 
rozsdásodás kizárt. 
Ebből a karfás kültéri éttermi 
szék egymásba rakható, rakásolható, 
sorolható. 
A terasz szezon estéire, vagy a téli 
időszakra kis helyen több termék 
elhelyezhető. A székek mozgatása, 
tárolása megoldott. 
 

 
115,-EUR 

 
 

 

DL ELENA 
 

Elegáns kivitelezésű nagyon 
kényelmes kültéri szék. 
A szék a formáját pontosan követő 
ülő párna és a függőleges háttámla 
párna az ár része. A párnák huzata 
enyhén impregnált. Kisebb esőnek 
ellenáll, a vízcseppek leperegnek a 
felületéről. Hosszabb kiadós 
csapadék esetén a párnákat be kell 
szedni. 
A párnák kiképzése miatt a termék 
nagyon kényelmes. 
Az erős alumínium szerkezet szürkés 
taupe porszórt felöletett kapott. A 
rozsdásodás kizárt. 
Ezt az elegáns kivitelezésű terasz 
széket ajánljuk éttermek, kávézók, 
elegáns szállodák, és egyéb 
vendéglátó egysége, 
közintézmények kültéri 
teraszbútorának. 

133,-EUR 
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DL VENUS BROWN  
 

Rattan imitált, alumínium vázas 
éttermi kültéri karfás szék 
A termék erős alumínium vázának 
köszönhetően ideális választás 
éttermek, szállodák kültéri 
székének. Modern technológiának 
köszönhetően, élethű rattan hatású 
szék. Rakásolható, egymásba 
rakható verzió.  
 

 
69,-EUR 

 
 

 

 
 

DL VENUS MACAO  

 
Kültéri karfás éttermi terasz szék. 
Nádutánzatú alumínium szék 
Éttermi használatra 
kifejlesztett, nád imitációs erős alu
mínium 
vázas kültéri, éttermi, terasz szék. 
Kényelmes tessil betétes ülőrésze, 
ideálisan hajlított karfás háttámlája, 
hosszú távú ülésre teszi alkalmassá 
ezt a könnyű teraszszéket. 
A képen 
látható barna színben raktárprogra
m része. 

69,-EUR 
 

 

 
 

DL C OR S I C A M AC AO  

 

Kültéri karfás, éttermi terasz szék. 
Erős hegesztett alumínium vázas, 
üvegszál megerősített tessil betétes 
kültéri, kerti szék. 
 
A termék kiválóan alkalmas 
éttermek, kávézók, szállodák kültéri 
bútorának. A székek könnyen 
egymásba helyezhetők, 
rakásolhatók. 

 

75,-EUR 
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DL STAR C 
 
 Rattan imitált, alumínium vázas 
éttermi kültéri karfás szék. 
A termék erős alumínium vázának 
köszönhetően ideális választás 
éttermek, szállodák kültéri 
székének. Modern technológiának 
köszönhetően, élethű rattan hatású 
szék. Rakásolható, egymásba 
rakható verzió. Könnyen pakolható, 
tárolható, szállítható szék 

 
 
 

69,-EUR 
 
 

   

DL PARIS B  
Kültéri, üvegszál megerősített, tessil 
betétes, erős éttermi terasz szék. A 
termék raktárról elérhető. Erős 
hegesztett alumínium vázának 
köszönhetően alkalmas 
vendéglátóipari felhasználásra. 
Kopásálló műanyag fonatának 
köszönhetően garantál a hosszú 
élettartalom. Ez a kültéri szék, 
rakásolható, sorolható, könnyen 
egymásba tehető. Lábai vége 
kopásálló műanyag végekkel 
szerelve.  
 

69,-EUR 

 

 

 
 

DL PARIS C  
 
Kültéri, üvegszál megerősített, tessil 
betétes, erős éttermi terasz szék. A 
termék raktárról elérhető. Erős 
hegesztett alumínium vázának 
köszönhetően alkalmas 
vendéglátóipari felhasználásra. 
Kopásálló műanyag fonatának 
köszönhetően garantál a hosszú 
élettartalom. Ez a kültéri szék, 
rakásolható, sorolható, könnyen 
egymásba tehető. Lábai vége 
kopásálló műanyag végekkel 
szerelve.  
 

69,-EUR 
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DL ROYAL NATURE  
 

Rattan imitált, alumínium vázas 
éttermi kültéri karfás szék. 
Natúr nádszínű alumínium váz. 
Éttermi használatra megerősített 
natúr műanyag fonat. 
A termék erős alumínium vázának 
köszönhetően ideális választás 
éttermek, szállodák kültéri 
székének. Modern 
technológiánakköszönhetően, 
élethű rattan hatású szék.  
Rakásolható, egymásba rakható 
verzió.  

69,-EUR 

 

DL ROYAL DARK 
 

Rattan imitált, alumínium vázas 
éttermi kültéri karfás szék. 
Natúr nádszínű alumínium váz. 
Éttermi használatra megerősített 
natúr műanyag fonat. A termék 
erős alumínium vázának 
köszönhetően ideális választás 
éttermek, szállodák kültéri 
székének. Modern 
technológiánakköszönhetően, 
élethű rattan hatású szék.  
Rakásolható, egymásba rakható 
verzió. 

69,-EUR 

 

DL MALDIV 

 D A R K  G R E Y  

 

Fém megerősített vázú 
erős akácfa szerkezetes természetes 
anyagú éttermi kültéri szék.A képen 
látható sötétszürke impregnált 
anyagú párna az ár része.A párnát 
folyamatos eső esetén fedett helyre 
kell helyezni. 
 

99,-EUR 
 

68,-EUR 
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DL COSTA 
 

Fa betétes éttermi kültéri terasz 
szék 
Erős alumínium 
szerkezetes kőrisfa betétes kültéri 
éttermi szállodai szék. 
A szék alumínium váza miatt 
a rozsdásodás kizárt. 
A termékből 8 db rakható egymásba. 

 

69,-EUR 

 

DL CORFU 
 

Fa betétes éttermi kültéri terasz 
szék 
Erős alumínium 
szerkezetes kőrisfa betétes kültéri 
éttermi szállodai szék. 
A szék alumínium váza miatt 
a rozsdásodás kizárt. 
A termékből 8 db rakható 
egymásba. 
 

69,-EUR 

 

DL CARACAS 
 

Fa betétes éttermi kültéri terasz 
szék 
Erős alumínium 
szerkezetes kőrisfa betétes kültéri 
éttermi szállodai szék. 
A szék alumínium váza miatt 
a rozsdásodás kizárt. 
A termékből 8 db rakható 
egymásba. 
 

 

69,-EUR 
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DL PANDA  GREY 
 

Erős hegesztett alumínium vázra 
épített elegáns műrattan fonatos 
karfás terasz szék. 
A szék a formáját pontosan követő 
ülő és háttámla párna az ár része. A 
párna huzata enyhén impregnált. 
Kisebb esőnek ellenáll, a vízcseppek 
leperegnek a felületéről. Hosszabb 
kiadós csapadék esetén a párnákat 
be kell szedni. 
A párnák miatt a termék nagyon 
kényelmes. 
 

103,-EUR 
 
 

 

 
 

DL PANDA 

CHOCOLATE 
 

Erős hegesztett alumínium vázra 
épített elegáns műrattan fonatos 
karfás terasz szék. 
A szék a formáját pontosan követő 
ülő és háttámla párna az ár része. A 
párna huzata enyhén impregnált. 
Kisebb esőnek ellenáll, a vízcseppek 
leperegnek a felületéről. Hosszabb 
kiadós csapadék esetén a párnákat 
be kell szedni. 
A párnák miatt a termék nagyon 
kényelmes. 
 

103,-EUR 
 

 

 

  

DL BUDDHA  
 
Alumínium vázas polyrattan fonatos 
modern formájú éttermi kültéri 
szék. lapos polirattan fonatos szék. 
Rakásolható, egymásba rakható 
verzió. Könnyen pakolható, 
tárolható, szállítható szék. 
Barna , szürke, rustic, fekete 
Rakásolható 
Színek: Barna, Szürke, Rustic, 
Fekete 
Raktáron a készlet erejéig 
szélesség: 57 cm, mélység: 62 cm, 

59,-EUR 
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ma: 83 cm, ül.magasság: 45cm 
 
szállítás: raktárról a készlet erejéig 

 

 
 

DL ROLIE BS 

WHITE 
 

Kültéri fémvázas bárszék, 
rakásolható nkivitelben. 
 
Az ár tartalmazza a párnát. 

 

195,-EUR 

 

 
 

DL MIAMI BS 
Alumínium szerkezetű, design 
kültéri karfás bárszék. A bárszék 
erős vázának köszönhetően kiváló 
választás lehet étterme, szállodája 
számára.  
Nagyszerű kialakításának és vastag 
párnájának  köszönhetően 
kényelmes választás. A termék 
taupe színben raktárkészletünkről 
elérhető 
  

172,-EUR 

 

 
 

GAB ARA 

 
Szék eloxált alumínium vázzal és 
műanyag ülőhéjjal. Rakásolható. 
Bézs és sötétbarna színben. 
 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 
 

29,-EUR 
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PA MX 
 

Bükkfa vázas összecsukható 
„rendezői” szék. Dió páccal. 
Natúr vagy fekete színű pamut vagy 
PVC huzattal.  
 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 
 
 
 

pamut huzattal: 

52,-EUR 
 

PVC, vízálló huzattal: 

60,- EUR 

 

 
 

YA ADONIS GREY  
 

Erős műanyag vázas design éttermi 
kültéri szék. A termék CATAS testtel 
rendelkezik, így biztosított a 
vendéglátóipari használatra 
alkalmasság.A széket javasoljuk 
szállodák, hotelek, éttermek, 
kávézók és bárok kültéri székének.A 
képen látható szürke színben 
raktárprogram része. 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 

 
79,-EUR 

 

 

  
 

NARDI TRILL 
T O R T O R A & S E N A P E  
 

Design éttermi terasz szék kiválóan 
alkalmas éttermek, kávézók, 
szállodák, fürdők kültéri vagy 
akár beltéri ülőalkalmatosságának. 
Több szék egymásba 
rakható, rakásolható, egymásba 
tehető. 
 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 
 

49,-EUR 
 

 

 

NARDI NET 
T O R T O R A - S E N A P E -

A N T R A C I T - B I A N C O -

S A L I C E  
Design éttermi terasz szék kiválóan 
alkalmas éttermek, kávézók, 
szállodák, fürdők kültéri vagy 
akár beltéri ülőalkalmatosságának. 
Több szék egymásba 
rakható, rakásolható, egymásba 
tehető. 
 

53,-EUR 
 
 

+ grigio párna  

19,-EUR 
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szállítás: Raktáron a készlet erejéig 
 
 
 
 
 

  

 

  
 

 

 
 

NARDI CLIP 
70X70 
T O R T O R A - A N T R A C I T  
 
Design éttermi terasz asztal kiválóa
n alkalmas éttermek, kávézók, 
szállodák, fürdők kültéri vagy 
akár beltéri helyszínére.  
 
szélesség: 70x70 cm 
magasság: 75 cm 
 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 

109,-EUR 

 

NAR DI  R I O 1 4 0  

TAB LE GR I GI O  

Kültéri, terasz téglalap taupe színű 
étkező asztal 
140-210 x 85 cm méretű kinyitható, 
bővíthető kerti asztal 
Terasz asztal erős 
alumíniummal vázzal, könnyen 
tisztítható műanyag felső lappal. 
Mérete könnyen növelhető, 
" kinyitható ". 
Ez a kültéri terasz étkező asztal 140 
cm hossza 70 centiméterrel 
bővíthető nagyobbítható. 
Az asztal erős masszív alumínium 
lábai szintező csavarban végződnek, 
így a kisebb terasz ajzat 
egyenlőtlenségek könnyen szintbe 

517,-EUR 
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hozhatók. 
 
Ez a NARDI Rio asztal 3 színben 
érhető el. Fehér, taupe ( szürkés 
barna ), antracit. 

 

NAR DI  R I O 1 4 0  

TAB LE B I ANC O  

 

Kültéri, terasz téglalap 
fehér étkezőasztal 
140-210 x 85 cm méretű kinyitható, 
bővíthető kerti asztal 
Terasz asztal erős 
alumíniummal vázzal, könnyen 
tisztítható műanyag felső lappal. 
Mérete könnyen növelhető, 
" kinyitható ". 
Ez a kültéri terasz étkező asztal 140 
cm hossza 70 centiméterrel 
bővíthető nagyobbítható. 
Az asztal erős masszív alumínium 
lábai szintező csavarban végződnek, 
így a kisebb terasz ajzat 
egyenlőtlenségek könnyen szintbe 
hozhatók. 

517,-EUR 

 

NAR DI  R I O 1 4 0  

TAB LE A NTR A C I T  

 

Kültéri, terasz antracit szürke 
téglalap étkezőasztal 
140-210 x 85 cm méretű kinyitható, 
bővíthető kerti asztal 
Terasz asztal erős 
alumíniummal vázzal, könnyen 
tisztítható műanyag felső lappal. 
Mérete könnyen növelhető, 
" kinyitható ". 
Ez a kültéri terasz étkező asztal 140 
cm hossza 70 centiméterrel 
bővíthető nagyobbítható. 
Az asztal erős masszív alumínium 
lábai szintező csavarban végződnek, 
így a kisebb terasz ajzat 
egyenlőtlenségek könnyen szintbe 
hozhatók. 

517,-EUR 
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NAR DI  R I O 2 1 0  

GR I GI O  

Kültéri, terasz téglalap taupe színű 
étkező asztal 
210-280 x 100 cm méretű 
kinyitható, bővíthető kerti asztal 
Terasz asztal erős 
alumíniummal vázzal, könnyen 
tisztítható műanyag felső lappal. 
Mérete könnyen növelhető, 
" kinyitható ". 
Ez a kültéri terasz étkező asztal 210  
cm hossza 70 centiméterrel 
bővíthető nagyobbítható. 
Az asztal erős masszív alumínium 
lábai szintező csavarban végződnek, 
így a kisebb terasz ajzat 
egyenlőtlenségek könnyen szintbe 
hozhatók. 

611,-EUR 

 

NAR DI  R I O 2 1 0  

B I ANC O  

 

Kültéri, terasz téglalap fehér étkező 
asztal. 
 
210-280 x 100 cm méretű 
kinyitható, bővíthető kerti asztal 
75 cm magas. 
Terasz asztal erős 
alumíniummal vázzal, könnyen 
tisztítható műanyag felső lappal. 
Mérete könnyen növelhető, 
" kinyitható ". 
Ez a kültéri terasz étkező asztal 210 
cm hossza 70 centiméterrel 
bővíthető nagyobbítható. 
Az asztal erős masszív alumínium 
lábai szintező csavarban végződnek, 
így a kisebb terasz ajzat 
egyenlőtlenségek könnyen szintbe 
hozhatók. 

611,-EUR 
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NARDI RIO 210 

ANTR AC I T  

 

Kültéri, terasz antracit szürke 
téglalap étkező asztal. 
 
210-280 x 100 cm cm méretű 
kinyitható, bővíthető kerti asztal 
Terasz asztal erős 
alumíniummal vázzal, könnyen 
tisztítható műanyag felső lappal. 
Mérete könnyen növelhető, 
" kinyitható ". 
Ez a kültéri terasz étkező asztal 210 
cm hossza 70 centiméterrel 
bővíthető nagyobbítható. 
Az asztal erős masszív alumínium 
lábai szintező csavarban végződnek, 
így a kisebb terasz ajzat 
egyenlőtlenségek könnyen szintbe 
hozhatók. 
 
 

611,-EUR 

 

 

 
 

DL ASTON 

BLACK&WHITE 
 

Alumínium konstrukcióval, "húr" 
zsinórral szőtt. A szék váza fekete, a 
csipke szürke. Ez a kültéri szék 
egymásra rakható, nagyon könnyű, 
ugyanakkor tartós, és ideális 
választás egy étterem, kávézó vagy 
szálloda teraszához.  

89,-EUR 

 ST NET TAUPE 
 
Design éttermi terasz szék kiválóan 
alkalmas éttermek, kávézók, 

59,-EUR 
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szállodák, fürdők kültéri vagy 
akár beltéri ülőalkalmatosságának. 
Több szék egymásba 
rakható, rakásolható, egymásba 
tehető. 
 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 

 

 

 

ST NET WHITE 
 
Design éttermi terasz szék kiválóan 
alkalmas éttermek, kávézók, 
szállodák, fürdők kültéri vagy 
akár beltéri ülőalkalmatosságának. 
Több szék egymásba 
rakható, rakásolható, egymásba 
tehető. 
 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 

59,-EUR 

 

 
 

ST RAIN WHITE 
 
Design éttermi terasz szék kiválóan 
alkalmas éttermek, kávézók, 
szállodák, fürdők kültéri vagy 
akár beltéri ülőalkalmatosságának. 
 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 

 

65,-EUR 

 

 
 

ST RAIN WHITE 
 
Design éttermi terasz szék kiválóan 
alkalmas éttermek, kávézók, 
szállodák, fürdők kültéri vagy 
akár beltéri ülőalkalmatosságának. 
 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 

 

65,-EUR 

 

 

 

ST WIND WHITE  
 
Polipropilén design  kültéri  terasz  

419,-EUR 
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asztal    
 
Szélesség: 100x180cm 
Magasság: 75cm 
 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 

 

 

 

 
 

ST LAS WHITE 
 
Bővíthető polipropilén kültéri terasz 
asztal    
Szélesség: 100x180-220cm 
Magasság: 75cm 
 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 

 

209,-EUR 

 

 

 

 

ST LAS DARK 

GREY 
 
Bővíthető polipropilén kültéri terasz 
asztal    
Szélesség: 100x180-220cm 
Magasság: 75cm 
 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 

209,-EUR 

 

 

 

 
 

 

ST LAS TAUPE 
 

Bővíthető polipropilén kültéri terasz 
asztal    
 
Szélesség: 100x180-220cm 
Magasság: 75cm 
 
 
szállítás: Raktáron a készlet erejéig 

209,-EUR 

 

 
 

RO FRANCE 

BISTRO CHAIR 1  
 
Fém vázas szék fa betéttel. 
 
szállítás: raktárról a készlet erejéig 

79,-EUR 
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RO FRANCE 

BISTRO CHAIR 2  
 
Fém vázas karfás szék fa betéttel. 
 
szállítás: raktárról a készlet erejéig. 
 
 

 

86,-EUR 

 

 
 
 
 

RO FRANCE 

BISTRO TABLE  1  
 
Fém vázas asztal fa betéttel. 
 
szállítás: raktárról a készlet erejéig 

70x70cm 
99,-EUR 

 
80x80cm 
109-EUR 

 
120x80cm 
149,-EUR 

 
A feltűntetett árak nettó EURO árak. Magyar forintban történő fizetés esetén, a Budapest Bank Zrt. 
honlapján elérhető mindenkor aktuális deviza eladási EUR devizaárfolyam  kerül számításra. 
(www.budapestbank.hu)  
Az árak kizárólag magyar adószámmal rendelkező vevőkre vonatkoznak.  
Az árak visszavonásig érvényesek. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Nyomdai hibákért felelősséget nem 
vállalunk.  
 
A Furlab Kft által forgalmazott termékek DUBLINO márka logóval vannak ellátva. 
 
A gyártó hibájából eredő késedelmes teljesítésre, a Furlab Kft. semmiféle felelőséget nem vállal. 
 
Furlab Kft 
 
 

http://www.budapestbank.hu/

