
BÚTOR ÉS DEKOR 
KATALÓGUS 



ASZTALOK



Körasztal

Körasztal / Round table: 

120 db/pcs

180cm átmérő/diameter, 72cm 

magas/high

10 db/pcs

200cm átmérő/diameter, 72cm 

magas/high

A körasztalokat elasztikus 

huzattal ajánljuk, melyek 

többféle színben elérhetőek.

Az asztalok alulról 

megvilágíthatók.



Körasztal

• Körasztal huzat / lycra cover to the
round table

• Fehér / white, fekete /black, bézs / 
beige, zöld/green, pink/pink, 
lila/purple, piros/red, kék/blue, 
sárga/yellow, ezüst/silver

• Körasztal kupak / tops to the round
table

• Fehér /white, fekete /black, bézs 
/beige, kék /blue, barna/brown, 
ezüst/silver, narancssárga/orange, 
piros/red, zöld/green, sárga/yellow, 
lila/purple

• Különböző mennyiségek/ in different
quantities!



Körasztal



Négyzet-asztal

150x150cm nyolc személyes asztal

150x150cm table for 8 person

45 db/pcs

Az asztalokat spandex vagy
hagyományos huzattal ajánljuk.



Négyzet-asztal



Négyzet-asztal esküvőkre



Négyzet-asztal esküvőkre



Négy személyes kisasztal

4 személyes / Table set for 4 people

50 db/pcs

Kb. 0,7 m magas /high, 90 cm átmérő / 
diameter

Thonettszerű garnitúrához asztalhuzat / Lycra
cover to the table

Fehér /white

Kupak az asztalhoz / top to the table

választható a könyöklő kupakok színeiből

you can choose from the colour of the top of 
the cocktail table

Székhuzat pánttal / lycra cover of the chair with
band

választható a székhuzat és pánt színeiból

you can choose from colour of the chair cover
and band



Négy személyes kisasztal



Táblaasztal

Táblaasztal / Buffet table: 

110 db/pcs

160x80 cm, 72cm magas/high

44 db/pcs

160x110 cm, 72cm magas/high

1 db/pcs

180x100 cm, 72 cm magas/high

Az asztalokat elasztikus huzattal 
ajánljuk, melyek többféle színben 

elérhetőek.

Az asztalok alulról megvilágíthatók.



Táblaasztal



Üveglapos asztal



Könyöklő

Könyöklő / Cocktail table

80 db/pcs

110 cm magas/high

90 cm átmérő/diameter

Az könyöklőket elasztikus huzattal ajánljuk, 
melyek többféle színben elérhetőek.

Az könyöklők alulról megvilágíthatóak.



Könyöklő



Modern bútorok
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Modern bútorok
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Modern bútorok
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Modern bútorok
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SZÉKEK



Konferencia szék

Konferencia szék / Conference chair: 

1 480 db/pcs 

50 cm széles / wide 

45 cm mély / deep

45 cm magas/ high

A székeket elasztikus huzattal ajánljuk, melyek többféle színben 
elérhetőek.



Konferencia szék



Chiavari szék

Chiavari fa szék/chiavari chair

Arany / gold – 800 db/pcs

Fehér/ white– 800 db/pcs

Ezüst/ silver– 200 db/pcs



Chiavari szék



Favázas szék



Plexi szék



Fehér székek



Fehér székek és asztal



PULTOK és 
BÁRPULTOK



Műbőr borítású, világító bárpult

Műbőr borítású, világító bárpult / Leatherette, light bar

6 db 1,5 méteres elem/ 6 pcs 1,5m elements

2 db sarokelem / 2 pcs of corner elements

Méret: 1,2 m magas, 0,8 m mély / 1,2 m high, 0,8 m depth

fehér vagy fekete tetővel / white or black top

Az elemek egyben és külön is használhatóak. / The 
elements can be used together or separately at the same 

time



Műbőr borítású, világító bárpult



Elasztikus, világító bárpult
Elasztikus kör/félkör bárpult / lycra circle/semi-circle bar

Fehér vagy bézs elasztikus huzattal bevont félkörív világítás nélkül /

white or beige lycra semicircle element without light

1/4 ív – arched 1/4 / element



Magas bárasztal székekkel



Magas bárasztal székekkel



Hostess/regisztrációs pult



Innovatív bárpult/tálaló aluszerkezetből

Innovatív tálaló, illetve bárpult aluszerkezetből / 
Innovative bar and serving counter

Alu szerkezetből  és laminált bútorlapból készül / Made of 
aluminium structures and laminated chipboard



LOUNGE SZETTEK



Lounge szettek

Kétszemélyes kanapé fotellel és dohányzóasztallal

Lounge szettek

Lounge műbőr kanapé / lounge leather-
like sofa

Fehér / white: 6  pcs

Műbőr / leather-like

Ülőlapszélesség / seat width: 180 cm 

Ülőlapmélység / seat depth 88 cm 

Ülőlapmagasság / seat height 66 cm 

teljes magasság/total height 93 cm 



Lounge fotelek

Fehér műbőrfotel

White leather armchair

12 db/pcs



Lounge szettek



Dohányzó asztalok

Fehér és fekete kis asztalka

White and black small tables

Méret / Size: 55x55 cm

Mennyiség / Quantity:  

Fehér / White - 30 db / pcs

Fekete / Black – 20 db / pcs



Műbőr garnitúra

Műbőr lounge szett: 

könyöklő, dohányzó asztal, puffok és ülőhasábok



Körülő

Fehér elasztikus körülőke / white lycra round seat

1 db/pc

2 m átmérőjű / 2 m diameter



Lounge hasáb



Világítós hasáb



Rattan garnitúra

Rattan ülőgarnitúra / rattan sets

6 szett/sets (1 asztal+4 szék / 1 tabla + 4 chairs)

2 kanapé / sofa

Szék/chairs: 60x60cm ülés/seat, háttámla/back-
rest: 50 cm széles/wide

Magasság/height: 87cm

Asztal/table: 104 cm átmérőjű kör/diameter round
table, 74 cm magas/high

Kanapé/sofa: 120 cm széles/wide, 55 cm 
mély/deep, ülőmagasság/seat height: 42 cm, teljes 

magasság/total height 94 cm



DEKORÁCIÓ



Mennyezeti dekoráció

Elegáns csillár és 
térdekorációs elem



Mennyezeti dekoráció

Látványos csillár és térdekorációs elem



Mennyezeti dekoráció
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Mennyezeti dekoráció
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Mennyezeti dekoráció
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Fehér elasztikus chips

Fehér elasztikus chips

white lycra 'chips-shape' decoration in the area (hung) 

Decoration in the area (hung)

30 pcs



Elasztikus hasáb színpadi dekoráció

Elasztikus hasábjainkat látványos 
színpadi dekorációként ajánljuk –

tetszés szerinti színekben 
megvilágíthatóak.

Méretek:

3,5 m – 2 db

2,5 m – 4 db

1,5 m – 4 db



Spandex térbeli dekoráció



Virággal díszített csillár



Lógatott fenyőfa dekoráció

Lógatott fenyőfa mennyezeti dekoráció



Hordók



Gyertyatartó

Gyertyatartó / candle-holder

50 db/pcs

5-ágú/5-ways



Dekorációs lámpák

Dekorlámpa, mely tökéletes 
kiegészítője lehet például egy 

esküvőnek…



Dekorációs lámpák

Króm asztali LED lámpa / Chrome
table LED-lamp

20  db/pcs

Kábeles / cabling needed



Dekorációs lámpák
Dekor félgömb / Decorative LED hemispher

20 db/pcs

18 cm átmérő / 18 cm diameter

Akkumulátoros / with battery



Dekorációs lámpák

Tükörgömbök

30db/pcs



Dekorációs lámpák
Világító nagy LED-fa kaspóban/ LED tree lighting in pot

6  db/pcs

kábeles/cabling needed

akkumulátoros / with battery

Kb. 2m magas / approx. 2 m high



Dekorációs lámpák

Világító LED-fa kaspóban/ LED tree lighting in pot

6  db/pcs

kábeles/cabling needed

Kb. 1,2m magas / approx. 1,2 m high



Dekorációs lámpák
Rézlámpa kaszinóasztal világítására / copper lamp to illuminate casino tables

3 db/pcs



Dekorációs lámpák

Dekor gömb / Decorative LED hemisphere

30db/pcs



Dekorációs lámpák

Asztali ernyős lámpák



ALUSZERKEZET 
DEKORÁCIÓKÉNT



Íves aludekor

Íves aluoszlop dekoráció elasztikus huzattal vagy anélkül. 
Látványos térelem, illetve jól kihasználható lámpaállvány.



Aluszerkezetre feszített vászon



Mozgó köralu dekoráció

6 és 11 m átmérőjű mennyezeti 
design csillár design aluból, 

elasztikus huzattal 

6 and 11 m diameter design 
chandelier (made from alu) 

with lycra cover



Elasztikus csillár

Elasztikus anyaggal bevont dekorációs 
térelem



Aluszerkezet kiállításra

Aluszerkezet, mint kiállítási installáció



Aluszerkezet kiállításra

Aluszerkezet, mint tálalási lehetőség



Aluszerkezet esküvőre, kiállításra

Kifejezetten esküvőkre ajánljuk: 11 m átmérőjű körfedés, mint dekorációs térelem



EGYÉB 
DEKORÁCIÓS 

ELEMEK



Paravánok

Paravánok /drape walls

2 / 2,5 / 3,5 m magas/high, 1 m széles/wide

Fekete egyoldalas anyagtakarással /with one-sided black
materisl

egyedi paraván (egyedi méret / szín) / unique (based on 
individual size/colour)



Függönykarnis pályák
Függönykarnis pálya / curtain cornice system

Két irányba nyíló – opens in two directions, 2x40 m 

Elektromos függönyoldó szerkezet a hozzá tartozó vezérléssel / Electric curtain 
releasing device with controller 

25 m függöny kioldására alkalmas / available for 25m curtain

(kb. / approx. 1,5m / db / pc)

Ár függöny, motor és alu nélkül értendő / price is valid without drape, alu truss, 
chain master



Függönyök

Lángmentesített Molton függöny / flame retardant Molton drapes

Fekete/black, Fehér/white, kék/blue

Méret / Size: 6 és 9 m magasak, különböző szélességben / 6 and 
9 m high in different wide

Különböző mennyiség színenként / each colour is in different
quantity



Tüllfüggönyök

Tüll függöny / tulle curtain

Arany és ezüst / gold and silver



Üvegvitrin

Glass cabinet with lights

6 db/pcs

40x40 cm, 160 cm magas/high



Táncparkett

Táncparkett/dance floor

Méret/szín: igény szerint

Parketta osb lappal / floor with osb

Kiállításra vagy táncparkettnek / for exhibition or as dance floor

egyedi építéssel (egyedi alakzattal), megadott színnel, alatta vékony OSB lap borítással / 
with individual shape, individual colour, and with  thin OSB under it



LED táncparkett

LED táncparkett/dance floor

Méret/size: 4,8x5,4m with 4,2x4,8 LED dance-floor



Rámpa

Rámpa/ramp

90-120 cm magas színpadhoz 
/ for 90-120 cm high stage

teljes hossz /total length: 10 m

Szélesség/width: 2,5m



Ruhatári fogas

Ruhatári fogas / coat racks

22 db/ pcs

1 pc / 40 kabát/coats

200 cm hosszú / long, 180 cm magas / high, 80 cm széles láb / wide
leg



Plexi pulpitus – beépített monitorral

Plexi pulpitus beépített screennel /

plexi lectern with LCD screen

1 db/pc

19’ tft monitor

Nyomógomb – press button

1 db/pc

Plexi pulpitus / plexi lectern

2 db/pcs



Díszkordon, szalagkordon

Díszkordon/rope barrier

1,5m hosszú/long

Beige / bordó színben – in colour of beige / dark-red

90 cm magas/high

Szalagkordon/  (extending) belt barrier

Beltéri fekete szalagkordon / indoor cordon with black band (2,5m)

92 cm magas/high



Köszönjük a figyelmet!

Masztodon és FeelGood Kft.

1162 Budapest, Cziráki u. 26-32.

masztodon@masztodon.hu

mailto:masztodon@masztodon.hu

