
�������

���	
����� �
�
�����

���������



Vezetõi irodabútor program

Ez a terület megköveteli a rendkívüli igényességet
és minõséget. Vezetõi irodabútor családjainkat a
precíz megmunkálás, tartós, jó minõségû anya-
gok, célszerû kiegészítõ berendezések jellemzik.
Minden bútorcsalád más- és más stílust képvisel,
így lehetõség van mind tradicionális, mind mo-
dern irodák berendezésére. Megtalálható a mai
„high tech” irányvonal csakúgy mint a stílbútorok
formavilága. Az íróasztalok, melyek a munka hely-
színét, találkozási helyet és egyúttal státusszim-
bólumot jelentenek, a termékcsaládok központi
elemei. Az íróasztalokat a hatékony munkához fel-
tétlenül szükséges számítógépasztalokkal, és tár-
gyalóasztalokkal lehet kiegészíteni. Többféle ma-
gasságú, nyitott vagy ajtólappal ellátott szekré-
nyek széles köre egészíti ki a bútorcsaládokat. A
bútorcsaládok minden elemében érvényesül a
design egységessége, az elemek egymáshoz
összhangban párosíthatóak. 

miniszter irodabútorcsalád



A President bútorcsalád színvonalas, tekintélyt
sugárzó bútorcsalád. Stílusjegyeit a modern, len-
dületes vonalvezetés és a konzervatív stíljellegû
lábak harmonikus ötvözete adja. Megjelenésé-
ben ugyanez a kettõsség érzékelhetõ: a nagy író-
asztal robosztusságát megtörõ lágy vonalveze-
tés kifinomultsága kiemeli a hely fontosságát és

reprezentatív jellegét. A klasszikus és ugyanak-
kor modern jelleg egyensúlya lehetõvé teszi a
bútorok legkülönfélébb környezetbe való illeszté-
sét. A rendkívüli odafigyeléssel kialakított felüle-
tek, valamint a kettõs párosítású design biztosít-
ja a bútorcsalád idõtállóságát, és egyúttal biztos
és tartós befektetést jelent.



Formatervezése, színválasztéka egy izgalmas
ugyanakkor harmonikus design megtestesítõje. Az
egymással 90 fokos szögben beforgatott frízes
furnérok rajzolata különleges és patinás hatást biz-
tosít. A tervezés során ügyeltünk arra, hogy a kü-
lönleges megjelenés ne ronthassa le az ergonómi-
ai és funkcionális paraméterek mutatóit. A forma-
tervezett megjelenés, a precíz technológia és a fel-
használt alapanyagok minõsége a biztosíték, hogy
minden részletében tökéletesen kidolgozott, az el-
várásoknak megfelelõ bútort választott.



A Quarz bútorcsalád lelkét az íves formák, és
„High-Tech”-es anyagok kombinációja adja. Az
íróasztal a bútoregyüttes középpontja, csepp ala-
kú formájával uralja a vezetõi irodát. Az üveg és
alumínium párosítása célratörõ, ugyanakkor fan-
táziadús hangulatot nyújt. A bútor magában foglal
mindent ami egy nemzetközi szintû management
igényeinek kielégítéséhez szükséges. Az asztaltól
eltolható számítógép tartóállvány biztosítja a ve-
zetõnek szükséges mobilitást, illetve a kiegészítõ
asztal funkcióinak kibõvítését. A fa-fém-üveg
anyagok kombinációja az összehangolt tervezés
és gépesítés maximális színvonalának jelei.



A Reneszánsz bútorcsalád magas szintû vezetõk
számára kifejlesztett bútorcsalád. Harmónikusan
ötvözi a racionalitást a magas szintû antik design-
nal. Stílbútoros megjelenésével a hagyományt  és
tradíciót emeli ki irodájában. Rusztikus színvilága
szintén a tradíció kiemelésére szolgál. A faragott
oszlopok mind az asztal, mind a szekrényelemek
meghatározó stílusjegyei. Az asztallapok vonalait
a hatékonyság központú rend jellemzi. Ajánljuk a
bútor antik enteriõrben való elhelyezését, melyet a
bútorcsalád olyan kiegészítõ elemeivel mint a fal-
burkolat, érhetünk el.
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MEZÕKÖVESDI
BÚTORIPARI KFT.




