
 

 

 

 

 

 

 

teljes magasság 118-128 garancia 1 év teljes magasság 127-136 garancia 2 év teljes magasság 104-114 garancia 1 év teljes magasság 105-116 garancia 1 év

ülésmagasság 46-56 térfogat  0,20 m
3 ülésmagasság 49-58 térfogat  0,22 m

3 ülésmagasság 47-57 térfogat  0,12 m
3 ülésmagasság 40-51 térfogat  0,15 m

3

teljes szélesség 68 kárpitigény - teljes szélesség 70 kárpitigény - teljes szélesség 64 kárpitigény - teljes szélesség 61 kárpitigény -

ülésszélesség 41 szállítható készlet ülésszélesség 43 szállítható készlet ülésszélesség 51 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható készlet

ülésmélység 49 ülésmélység 47 ülésmélység 47 ülésmélység 46 megr.egys. 1

teljes magasság 126-137 garancia 1 év teljes magasság 126-136 garancia 1 év teljes magasság 108-115 garancia 1 év teljes magasság 114-124 garancia 1 év

ülésmagasság 46-57 térfogat  0,20 m
3 ülésmagasság 47-57 térfogat  0,20 m

3 ülésmagasság 44-51 térfogat  0,14 m
3 ülésmagasság 48-58 térfogat 0,15 m

3

teljes szélesség 65 kárpitigény - teljes szélesség 71 kárpitigény - teljes szélesség 62 kárpitigény - teljes szélesség 69 kárpitigény -

ülésszélesség 50 szállítható készlet ülésszélesség 46 szállítható készlet ülésszélesség 48 szállítható készlet ülésszélesség 50 szállítható készlet

ülésmélység 45 ülésmélység 47 ülésmélység 50 ülésmélység 47

MONTE-CARLO

ALFA ROMEO

nettó ár

karfával
DAKAR kárpit OREGON nettó ár

karfával

mesh-textilbőr 43 000 Ft

választható színek:

fekete/szürke, narancs/szürke, zöld/szürke

▪ egyedi, sportautó ülésre

   emlékeztető forma

▪ mesh-textilbőr kárpitozás

▪ magas háttámla

▪ ezüst színű műanyag karfa, 

   kárpitozott támfelület

▪ hintamechanika

▪ ezüst színű műanyag lábkereszt,

   d.50 parkettagörgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪  napi használati idő: 3-5 óra

szövet 61 000 Ft

választható szín:

fekete/piros 

▪ sportautó ülés

▪ magas háttámla

▪ nyak- és deréktámasztó párna

▪ 2D karfa, puha támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag design lábkereszt

▪ design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪  napi használati idő: 5-7 óra

kárpit
nettó ár

karfával

textilbőr 35 000 Ft

választható színek:

fekete/fehér, fekete/kék, fekete/pink,

fekete/piros, fekete/szürke

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma

▪ szép, aprólékos kidolgozású,

   puha textilbőr kárpitozás

▪ műanyag karfa párnázott támfelülettel

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt

▪ design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪  napi használati idő: 3-5 óra

▪ sportautó ülés

▪ magas háttámla

▪ nyak- és deréktámasztó párna

▪ 1D karfa, puha támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt

▪ design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪  napi használati idő: 5-7 óra

ALPHA RACING kárpit
nettó ár

karfával

textilbőr 68 000 Ft

választható színek:

fekete/piros, fekete/szürke

kárpit
nettó ár

karfával

textilbőr 65 000 Ft

választható szín:

fekete/szürke

▪ sportautó ülés

▪ magas, teljesen hátradönthető háttámla

▪ nyak- és deréktámasztó párna

▪ 2D karfa, puha támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ festett acél lábkereszt

▪ design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪  napi használati idő: 5-7 óra

36 000 Ft

választható színek:

fekete/fehér, fekete/piros

▪ sportautó ülésre emlékeztető forma

▪ mesh-textilbőr kárpitozás

▪ műanyag karfa párnázott támfelülettel

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt

▪ design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪  napi használati idő: 3-5 óra

AVONDALE II

kárpit
nettó ár

karfával

textilbőr 61 000 Ft

választható színek:

fekete/fehér, fekete/v.kék

▪ sportautó ülésr

▪ magas háttámla

▪ nyak- és deréktámasztó párna

▪ 2D karfa, puha támfelület

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag design lábkereszt

▪ design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪  napi használati idő: 5-7 óra

NEWDALE kárpit
nettó ár

karfával

mesh-textilbőr

kárpit

32 000 Ft

választható színek:

fekete/piros

▪ sportautó ülés

▪ szép kidolgozású, mesh és

   puha textilbőr kárpitozás

▪ műanyag karfa

▪ állítható hintamechanika

▪ műanyag lábkereszt

▪ design görgők

▪ teherbírás: 110 kg

▪  napi használati idő: 3-5 óra

BLINK kárpit
nettó ár

karfával

mesh/textilbőr


