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EXTEND - Stílusos, minimál vonalvezetésű, magas minőségű irodabútor magyar gyártótól.

Vezetői irodákba, operatív munkahelyekre, tárgyalókba és recepciókra is kínálunk szériabútorokat,
illetve megvalósítjuk az egyedi elképzeléseket is.

Irodabútorait bármikor kiegészítheti plusz elemekkel, vagy egyedi bútorokkal is!

Komplett megoldást nyújtunk irodaházak, hivatalok, könyvtárak, oktatási intézmények, egészségügyi 
intézmények, sportlétesítmények bútorozására is.

Vállaljuk belsőépítész által megtervezett bútorok kivitelezését, egyedi szín, egyedi anyagok alapján is.

Magyarországi gyártóként ezeket az előnyöket nyújtjuk Önnek:

- Helyszíni felmérés

- 3 Dimenziós látványterv készítés

- Szállítás

- Szerelés

Tervezőink előre egyeztetett időpontban felmérik az irodát, testreszabott megoldást,
árajánlatot készítenek az Ön számára.

2 vagy 3 dimenziós látványtervet készítünk Önnek, hogy jobban el tudja képzelni
leendő irodáját.

Saját gépjárműveinkkel szállítjuk helyszínre az elkészült bútorokat.

Szakembereink a helyszínen szerelik össze a bútorokat, így biztos lehet benne, hogy 
minden tökéletesen fog funkcionálni.

Tervezőink a külföldi és a hazai trendek, valamint a használhatóság és a praktikum figyelembevételével újabb és 
újabb bútorokat álmodnak meg, hogy termékeink az Ön kényelmét szolgálják.



3.

A Délity Bútor Zrt. 1984-ben Nemesnádudvaron egyszemélyes 
asztalosműhelyként, kisbútorok gyártásával indult. Jelenleg 12.000 m2 
összterületű üzemcsarnokainkban irodabútorok, elemes bútorok és kisbútorok 
gyártásával, valamint egyedi projektek megvalósításával foglalkozunk. 
Napjainkra minőségi bútorainkkal, kedvező árainkkal, a vevők pontos és gyors 
kiszolgálásával piacvezető szerepet vívtunk ki a magyarországi bútorgyártók 
között............................................................................................................................................

A cég alapanyag és segédanyag raktárai több hónapra elegendő készletet képesek 
befogadni. Emellett beszállítóink a megrendelt tételeket maximum 2 héten belül a 
vállalat rendelkezésére bocsátják.
A standard (elemlistában szereplő) termékeink nagy része, (színvariációk nélkül) több 
mint 1700 elem a készáru raktárunkból azonnal elvihető. A készleten nem lévő búto-
rokat pedig rövid határidővel legyártjuk: az átfutási idő lakossági bútor esetén 3, míg 
irodabútor esetén maximum 10 munkanap, teljesen egyedi terméknél pedig 2-3 hét.
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OPERATÍV LAPLÁBAS MUNKAHELYEK
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A „telilábas” operatív munkahely meg-
jelenésében is masszív, erős és stabil. 
Tartósságát fokozza a minőségi anyag-
használat...................................................................

ERŐ és STABILITÁS
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Szürke - mégsem unalmas. 
A lakberendezésben töretlen 
népszerűségnek örvend a 
szürke szín. Bátran alkalmaz-
hatjuk az irodában is...........................





9.
Az összeforgatott asztalokat, ha szükséges, paravánokkal választhatjuk el egymástól. ................................................





Az asztalok formaválasztéka számtalan elrendezési lehetőséget 
nyújt, így biztosítja az irodahelyiségek kihasználtságát, a rendezett 
tér kialakítását...........................................................................................................................

11.



KOMPAKT MEGOLDÁS - AZ IRODA KÖRBEVESZ



13.
A  bútorok szinte körbeveszik az íróasztalnál dolgozót, így minden kézközelben van - legyen szó mappákról, 
nyomtatóról, irodai eszközökről.....................................................................................................................................................................................................................



OPERATÍV FÉMLÁBAS MUNKAHELYEK
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LÉGIES és MODERNLapkötő - nagyobb stabilitás. Az egyes fémlábakhoz csatlakoztatható lapkötők 
nagyobb stabilitást adnak az íróasztalnak és zártabbá is teszik azt......................................................... 
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25.
A temészetesen elegáns bútorszínnel, a kontrasztos antracit - króm magasságban állítható fémlábakkal, 
valamint konténerre rendelhető szövetes ülőfelületekkel tovább növelhetjük irodánk színvonalát és 
komfortját..............................................................................................................................................................................................................................





27.





29.
A praktikus térelválasztó paravánok többféle szövetszínnel rendelhetők. Könnyen mozgathatók, hangel-
nyelő tulajdonsággal bírnak, ezáltal hatékonyabb koncentrációt tesznek lehetővé. Használatukkal irodán 
belül tárgyalósarok is kialakítható......................................................................................................................................................................................................

Manuálisan állítható asztalábbal álló munkahely is létrehozható.  .................................................................................................................





31.
Az elektromosan állítható láb segítségével íróasztala tökéletesen illeszkedik az önnek megfelelő munkamagassághoz. 
Munkáját ülve vagy akár állva is végezheti. ........................................................................................................................................................................................................................



ÁTRENDEZHETŐ MUNKAHELYEK
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Többfunkciójú irodákba okos megoldás ez az asztaltípus, mivel 
mobil, helytakarékos, gyorsan átrendezhető...........................................................
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Az új, letisztult tömörfa lábbal 
könnyed, szellős munkahe-
lyeket, tárgyalót lehet kia-
lakítani......................................



VEZETŐI ÖSSZEÁLLÍTÁSOK



39.

TEKINTÉLY és EGYÉNISÉG

Az Extend vezetői bútorcsalád a minimál stílus jegyében megalkotott irodabútor, tökéletesen illeszkedik minden környezetbe...........................................
4

Egyedi dizájnjának, modern megjelenésének és masszív kivitelének köszönhetően kiváló választás a korszerű vezetői iroda berendezéséhez.............





41.
A különleges megoldásokkal és formákkal rendelkező vezetői asztal a korszerűen berendezett iroda 
központi eleme lesz. Visszafogott eleganciát sugároz....................................................................................................................................





43.
Vezetői irodabútoraink nagyszerűsége az egyszerű, letisztult formában rejlik................................
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RECEPCIÓS PULTOK

EGYEDI IGÉNYEK ÉS ELKÉPZELÉSEK ALAPJÁN CÉGE ARCULATÁHOZ IGAZÍTVA
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VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

VÁLASZTHATÓ LÁBTÍPUSOK

Világos bükk

Lapláb Fémláb 5Fémláb 1 Fémláb 3Fémláb 2 Fémláb 4

620

640650680

820

1140850820

Fémláb 6 Fémláb 7 Fémláb 8 Faláb Fémláb 11Fémláb 9 Fémláb 10

Spanyol tölgy

*A valódi színminta és a nyomtatott között színbeli eltérés lehet!

Gold craft
tölgy Szil

Világos sonoma
tölgy Admirál dió Palaszürke Prégelt fehér
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Helyszíni felmérés Tervezés Gyors szállítás Összeszerelés

5 ÉV
garancia

Lakossági bútoraink

BÚTOROK AZ OTTHONOKBA ÉS AZ IRODÁKBA
Kiemelt partnerünk:

étkező-, nappali-, háló-, ifjúsági-, és gyermekbútorok, előszobabútorok és kisbútorok

Vállaljuk egyedi projektek kivitelezését: szállodák, kollégiumok, iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények, önkormányzatok bútorozását is.

A katalógusban megjelent termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a változás jogát fenntartjuk. 


