
BÚTOROK 

4 db kétszemélyes kanapé, „Arnhem”. Textil és műbőr kárpitozással. XX. század második fele.  

Irányár: 10.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 

8 db fotel, „Arnhem”Textil és műbőr kárpitozással, XX. század második fele 

Irányár: 2.500 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 

 



1 db Négyajtós bárszekrény, koloniál. Ólomüveges felső résszel. 1960-1990 között készült, fenyőfa, 

tölgyfa 

Irányár: 20.000 Ft 

 

 

3 db szekrény, koloniál, 4 ajtóval, 2 polccal, két ólomüveg ajtóval, 1960-1990 között készült, fenyőfa, 

tölgyfa (Darabonként is megvásárolható.) 

 

Irányár: 20.000 Ft / db 

 

 

 



 

1 db kombinált háromajtós szekrény, két fiókkal, egy ólomüveg ajtóval, koloniál. 1960-1990 között 

készült, fenyőfa, tölgyfa 

Irányár: 20.000 Ft  

 

 

14 db kárpitozott támlásszékek, koloniál. 1960-1990 között készült, egyes darabok tölgyfából, egyes 

darabok bükkfából 

Irányár: 6.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

  



1 db (ebédlő)asztal, koloniál. 1960-1990 között készült, tölgyfa, felső lapja diófa furnér borítással 

Irányár: 10.000 Ft 

 

1 db tárgyalóasztal, koloniál. 1960-1990 között készült, tölgyfa, lapja fenyőfa alapon tölgyfa furnér 

borítású 

Irányár: 15.000 Ft 

 



1 db virágasztal, üveglappal, koloniál. 1960-1990 között készült, tölgyfa, üveglap 

Irányár: 3.000 Ft 

 

1 db íróasztal, koloniál. 1960-1990 között készült, tölgyfa, fenyőfa, tölgyfa furnér 

Irányár: 25.000 Ft 

 



 

2 db kanapé bordó kárpittal, koloniál. 1960-1990 között készült, diófa, fenyőfa, diófa furnér 

Irányár: 10.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 



 

7 db karosszék, kárpitozott ülőfelülettel és támlával vagy fa támlával, koloniál. 1960-1990 között 

készült, diófa, tölgyfa 

Irányár: 10.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

          

2 db dohányzóasztal, koloniál. 1960-1990 között készült, diófa, fenyőfa, diófa furnér 

Irányár: 2.500 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 

 

 



1 db telefonasztal, koloniál. 1960-1990 között készült, tölgyfa, fenyőfa, tölgyfa furnér 

Irányár: 5.000 Ft 

 

4 db kisasztal, dohányzóasztal.  XX. század második fele, bükkfa 

Irányár: 5.000 Ft (Darabonként is megvásárolható.) 

 

 



43 db éttermi asztal, 120 x 80 cm. 1970-1980-as években készült, forgácslap, bükkfa 

Irányár: 5.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 

 

4 db Füles fotel, faragott fa, kárpitozott, art déco, 1930-1940-es években készült, diófa 

Irányár: 120.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 



 

4 db szalongarnitúra, bordó kárpittal. Négy darabos (Kanapé, kettő fotel, asztal). Koloniál, 

neoreneszánsz behatásokkal. 1930-1940-es években készült, tölgyfa 

Irányár: 160.000 Ft / garnitúra (Szettenként is megvásárolható.) 

 



 

 

 

 

 

 



1 db négyajtós szekrény, neobarokk stílusú. 1920-1930-as években készült, fenyőfa, diófa, diófa 

furnér, kőrisgyökér furnér, jávorfa intarzia 

Irányár: 160.000 Ft  

 

1 db íróasztal, neobarokk stílusú. 1920-1930-as években készült, fenyőfa, diófa, diófa furnér, 

kőrisgyökér furnér, jávorfa intarzia 

Irányár: 90.000 Ft  

 



 

21 db geridon asztal, 1970-1980-as években készült, forgácslap, bükkfa 

Irányár: 1.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 

 

 

 

 



19 db asztal, kerek, hat személyes. 1980-1990-es években készült, fenyőfa, forgácslap, diófa furnér 

Irányár: 2.500 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 

1 db asztal, kerek, 12 személyes. 1980-1990-es években készült, fenyőfa, forgácslap, diófa furnér 

Irányár: 5.000 Ft / db 

(nincs fotó) 

33 db étkezőasztal összecsukható lábakkal (120x80 cm), 1980-1990-es években készült, fenyőfa 

Irányár: 10.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 

 



 

 

 

 

 

 



1 db kosaras csillár, sárgaréz, csiszolt üveg részekkel, empire. 1920-1930-as években készült.  

Irányár: 180.000 Ft  

 

1 db üveg csillár, öntött üveg részekkel, neobarokk. 1990-2000-es években készült 

Irányár: 1.000 Ft 

 



2 db három személyes kanapé, tűzött kárpittal, egy-egy darab ülőkével. Neobarokk stílusú. XX. 

század második fele. 

Irányár: 60.000 Ft / szett (Szettenként is megvásárolható.) 

 

 

 

 

 



 

3 db állópult alsó lappal, (talponálló), műkő betéttel. XX. század második fele, tölgyfa, műmárvány 

Irányár: 25.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 

80 db támlás szék, bordó kárpittal, magas támlával, thonett jellegű. XX. század második fele, bükkfa 

Irányár: 7.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 



34 db kávéházi karosszék, hajlított fa, kárpitozott ülőrésszel, thonett jellegű, XX. század második fele, 

bükkfa, forgácslap, mahagóni furnér, bükkfa 

Irányár: 20.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 

26 db kávéházi kerekasztal, thonett jellegű, XX. század második fele, bükkfa, forgácslap, mahagóni 

furnér 

Irányár: 15.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 



47 db karosszék, bükkfa, kárpitozva. XX. század második fele, bükkfa 

Irányár: 10.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 

168 db szék faragott díszítéssel, kárpitozott támlával és ülőrésszel, karfával vagy anélkül, rusztikus 

neobarokk, XX. század második fele, tölgyfa 

Irányár: 10.000 Ft / db, 15.000 Ft / db (karfás) (Darabonként is megvásárolható.) 

     

 



298 db támlás szék, barna kárpittal, XX. század vége, bükkfa 

Irányár: 10.000 Ft / db (Darabonként is megvásárolható.) 

 

1 db kártyaasztal, 1950-1960-as években készült, mahagóni, mahagóni furnér, műlakk 

Irányár: 50.000 Ft  

 



 

 

A szállításról a Vevőnek kell gondoskodnia. Budapest, V. kerületben találhatók.  

Van, ami emeleten, lift van.  

Fizetés készpénzben vagy számla ellenében, előre utalással. 

Bővebb információ:  

Dr. Bába Szilvia ügyvezető, 06 70 934 4554 

baba.szilvia@dunapalota.hu 

 


