
Kapcsolat:  Jákó Eszter +36  30 400 80 62 • eszter.julia.jako@gmail.com • engill.eu

Árlista
2020. AUGUSZTUS 21.



CHIX
25 000 Ft

3 lábú retro ülőke igazán csajos kivitelben. 
Szivacs ülőrész. Szürke, magában mintás 
kárpit, sarkoknál fekete szatén szalaggal 
díszítve.



GATSBY
30 000 Ft

Bútorrugós, puha ülőke arany lábakkal, 
arany-bézs virágmintás kárpittal. Antracit 
díszszegek és háromszögek díszítik.



GAUDÍ
40 000 Ft

Igazi retró fotel szivacs kialakítással. Alacsony, 
korának trendjét követő ülőrész. Vidám, színes 
kárpit (Gaudí stílusában). Farész: arany wax.



HAPPY
40 000 Ft

Igazi retró fotel szivacs kialakítással. Alacsony, 
korának trendjét követő ülőrész. Vidám, színes 
kárpit. Farész: ezüst wax.



AMSTERDAM
40 000 Ft

Kis méretű, de annál kényelmesebb és 
trendibb fotel. Hollandiát idéző, ablakos kárpit. 
Hátul varrva. Fa: ezüst wax.



CATCHY
40 000 Ft

Nagyon stabil, kényelmes karfás fotel. 
Szivaccsal kialakított belső. Biedermeier csíkos 
kárpitokat idéző, de ízig-vérig modern szövet 
lila, zöldessárga, és narancssárga színekkel. 
Farész a kárpithoz illő zöldessárga színűre van 
festve és lakkozva. Arany gombbehúzások és 
díszszegek díszítik.



GEMINI
100 000 Ft

Retró formájú fotelpár. Bonellrugós ülőrészek, 
szivacsos háttámla. Vidám, komplementerben 
kárpitozott szövet. Fa: matt pasztell, krétazöld 
festék, fehér-ezüst fénnyel és lakkozva. Ezüst 
díszszegekkel díszítve.



MAGIC CARPET
40 000 Ft

Klasszikus „nagymama fotel” kényelmes, 
bútorrugós ülőrésszel. Fa: sötétkék festék és 
lakk. Puha, zsenília kárpit föld színekkel.



QUEEN
40 000 Ft

Nagyon egyedi, stabil 
karosszék gyönyörű íves 
karfával. Az átlagosnál 
magasabb ülő rész szivacsozva. 
Fa: arany wax. Szivacsos ülés és 
háttámla Harlequin-mintás, 
arany-kék árnyalatú fényes 
kárpittal. Arany díszszeggel 
díszítve.



Lama
40 000 Ft

Szivacsos ülőrésszel készített, nagyon 
kényelmes karosszék. Bézs alapon színes lámás 
kárpit. Fa: padlizsán lila metál festett. Sötét, 
lilás-szürke díszszegekkel díszítve.



FIRST
50 000 Ft

Gyönyörű, art deco olvasó fotel 2 kisebb és
1 nagyobb párnával. Puha, bútorrúgós ülés. 
Szürkés-barna meleg árnyalatú kárpit bordó 
mintával. Farész matt, földszürke festett. Ezüst 
díszszegek díszítik.



UNIVERSE
40 000 Ft
Szivacsos kialakítású, nagyon kényelmes fotel. 
Háttámlája a hátizsákként illeszkedő párnával 
teljes. A párnát csavart, fekete függönyzsinór 
rögzíti, mely hátul nagy bojtban végződik. Zsenília 
kárpit kék-fekete-ezüst színekben geometrikus 
mintával. Fa: metál-kék festék. Ezüst szegecsek 
díszítik.


