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DUBLINO LINE  

Scaune restaurant pentru interior 
 

Prețurile sunt valabile până în limita stocului disponibil, nu se pot combina cu alte discounturi. 
 

 

 

LS SPARTA 
 
Scaun cu cadru din fag, cu tapițerie 
ușor de curățat. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 
 

119,-EUR 

 

LS LODEN BS  
 
Scaun pentru bar, cu cadru din fag și 
tapițerie ușor de curățat. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 
 

139,-EUR 

 

LS LODEN CHAIR  

 
Scaun cu cadru din fag, cu tapițerie 
ușor de curățat. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 
 

119,-EUR 
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LS TONO CHAIR  

 
Scaun cu cadru din fag, cu tapițerie 
ușor de curățat. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 

 

119,-EUR 

 

LS TONO / BS 
 
Scaun pentru bar, cu cadru din fag și 
tapițerie ușor de curățat. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 

 

139,-EUR 

 

XTON24/ 
SKANDINAV 2 
 
Scaun cu cadru din lemn, cu tapițerie 
din pâslă. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 

 

69,-EUR 
(pe stoc, în limit stocului 

disponibil) 

 

 XTON24 SG/ 
SKANDINAV 2 
 
Scaun cu cadru din lemn, cu tapițerie 
din pâslă. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 
 

79,-EUR 
(készlet erejéig kapható) 
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XTON / KYOTO  
 
Scaun de bar, cu cadru din fag. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 
 

65,-EUR 

 

IC 917  
 
Scaun din lemn, cu șezut tapițat: 
imitație de piele. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 
 

51,-EUR 

 

 IC 917 SG 
 
Scaun din lemn, pentru bar, cu șezut 
tapițat: imitație de piele. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 
 

69,-EUR  

 

XTON 04  
 
Scaun din lemn, cu șezut tapițat: 
imitație de piele. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 

 

55,-EUR 

 

 XTON 04 SG 
 
Scaun din lemn, pentru bar, cu șezut 
tapițat: imitație de piele. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 

 

65,-EUR 
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XTON 05 
 
Scaun cu cadru din lemn fag de 
culoarea wenge. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 
 

49,-EUR 

 

XTON03 
 
Scaun cu cadru din lemn fag de 
culoarea wenge. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 

 

44,-EUR 
 

 

XTON03UP 
 
Scaun cu cadru din lemn fag de 
culoarea wenge, cu șezut tapițat: 
imitație de piele. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 

 

55,-EUR 

 

XTONUP 03 SG  
 

Scaun bar cu cadru din lemn fag de 
culoarea wenge, cu șezut tapițat: 
imitație de piele. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 

 

65,-EUR 

 

XTON 03 SG  
 

Scaun bar cu cadru din lemn fag de 
culoarea wenge. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 

 

59,-EUR 
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MO B 165 
 
Scaun cu cardu din lemn fag de culoare 
nuc. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 

 

69,-EUR 

 

MO BST 165 
 
Scaun bar cu cardu din lemn fag de 
culoare nuc. 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 

89,-EUR 

 

  

LT 1006  
 
Fotoliu din cadru din lemn fag. 
Culoarea lemnului și tapițeria la 
alegere. 
Cu imitația de piele la alegere: 
înălțime:            86 cm 
lățime:            55 cm 
adâncime:             63 cm 
Termen de livrare: disponibil în stocul 
din Budapesta. 
Pentru a afla stocul actual, vă rog 
contactați-ne. 
 

Disponibil pe stoc: 
satin auriu/ 

satin argintiu/ wenge 

99,-EUR 
 

 

LT 7611 
 
Scaun cu cadru din lemn fag. Tapițeria 
imitație de piele, culoarea: bej, antracit 
Termen de livrare: pe stoc, în limita 
stocului disponibil. 
 

65,-EUR 

59,-EUR 
(În limita stocului.) 

 

 

LT 7612 
 
Scaun cu cadru din lemn fag. Tapițeria 
imitație de piele, culoarea: bej, antracit 
Termen de livrare: pe stoc, în limita 
stocului disponibil. 

79,-EUR 

75,-EUR 
(În limita stocului.) 
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LT 7614 
 

Scaun bar cu cadru din lemn fag. 
Tapițeria imitație de piele, culoarea: bej, 
antracit. 
Termen de livrare: pe stoc, în limita 
stocului disponibil. 

 
89,-EUR 

85,-EUR 
(În limita stocului.) 

 

 

LT 7731 
 
Scaun bar cu cadru din lemn fag. 
Tapițeria imitație de piele, culoarea: bej, 
antracit. 
Termen de livrare: pe stoc, în limita 
stocului disponibil. 

 
69,-EUR 

63,-EUR 
(Készlet erejéig) 

 

 

LT 1006 SKY FOTOLIU 
 
Fotoliu cu cadru lemn fag.  
Culoarea lemnului și tapițeria la 
alegere. 
Culori disponibile pe stoc: maro, 
cafeniu, negru. 
Termen de livrare: pe stoc, în limita 
stocului disponibil. 

Disponibil pe stoc: 
maro,cafeniu,negru 

99,-EUR 
 

 

LT 7611 SKY 
 
Scaun cu cadru lemn fag.  
Culoarea lemnului și tapițeria la 
alegere. 
Culori disponibile pe stoc: maro, 
cafeniu, negru. 
Termen de livrare: pe stoc, în limita 
stocului disponibil. 

Disponibil pe stoc: 
maro,cafeniu,negru 

59,-EUR 

 

LT 7731 BS SKY 
 
Scaun bar cu cadru din lemn fag, 
tapițat. Culori disponibile: maro, 
cafeniu, negru. 
Termen de livrare: pe stoc, în limita 
stocului disponibil. 

Disponibil pe stoc: 
maro,cafeniu,negru 

63,-EUR 
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LT 7614 BS BKY 
 
Scaun bar cu cadru din lemn fag, 
tapițat. Culori disponibile: maro, 
cafeniu, negru. 
Termen de livrare: pe stoc, în limita 
stocului disponibil. 

Disponibil pe stoc: 
maro,cafeniu,negru 

85,-EUR 

 

XTON 20/ wenge 
 
Scaun cu cadru din lemn, tapițat cu 
imitație de piele. 
 
Termen de livrare: pe stoc, 
în limita stocului disponibil. 
 
Pentru mai multe detalii, contactați-ne. 

59,-EUR 

49,-EUR 
(Készlet erejéig) 

 

C/8240 CUIER 
 
Cuier din lemn fag, în culoarea 
wenge. 
. 
 
Termen de livrare: pe stoc, în limita 
stocului disponibil. 
 

69,-EUR 

 
 
Prețurile afișate sunt în EURO nu conțin TVA. 
În cazul în care plata este în forint maghiar (HUF), deviza se calculează întotdeauna după cursul valutar care apare pe 
site-ul băncii: Budapest Bank Zrt. (www.budapestbank.hu) 
 
Fiecare produs comercializat de compania Furlab Kft. este etichetată cu logoul DUBLINO. 

Prețurile sunt valabile doar pentru firmele înregistrate în Registrul Comerțului și care au cod de 
identificare fiscală (CIF). 
Pentru cantități mici, sau pentru persoane fizice nu putem oferi produse. 
Oferim produse și servicii doar în cantități mari pentru industria ospitalității și HoReCa precum: 
hoteluri, pensiuni, baruri, cafenele, cantine sau firme de catering. 
 
Prețurile sunt disponibile până la retragere. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile.Pentru greșeli tipografice nu ne 
asumăm responsabilitatea. 
 
Furlab Kft  

 


