
Javítsuk ki együtt a még használható régi irodaszékeket a kidobás helyett! – 
Antares székjavító akció. - Környezetvédelem és válságkezelés 2in1. 

 

Fontosnak tartjuk természeti környezetünk óvását! Ez saját magunk jelen érdeke; gyermekeinknek és 
unokáinknak pedig a jövője. Ezért törekszünk csökkenteni a környezetterhelést, különösen a termelt 
hulladékok mennyiségét. Többek között garancia idő után is vállalunk székjavítást. Most székjavító 
akcióval szeretnénk újra felhívni erre a figyelmet, melynek keretében jelentős kedvezménnyel 
vehetitek igénybe szolgáltatásunkat, hogy felújítsátok vagy komfortosabbá tegyétek vásárlóitok 
székeit. 

 

Ha csak a csavarok meghúzására és alkatrészcserére (pl. görgők, lábkereszt, gázlift) van szükség, akkor 
elég csak alkatrészeket vásárolnotok, és azokkal Ti is feljavíthatjátok a székeket. Ehhez nyújtanak 
hatékony segítséget videóink a gázliftcseréről, lábkeresztcseréről, karbantartásról. 

Az összetettebb feladatok esetében (pl. kárpitozás) pedig a nevedben mi elhozzuk, felmérjük, 
megjavítjuk és visszaszállítjuk ügyfelednek a székeket. Előzetes bevizsgálás után, ha az adott szék 
javíthatónak bizonyul, szívesen elvégezzük akár nem Antares márkájú székek felújítását is. 

Sőt, szerintünk az ajánlatunk felhasználók számára legvonzóbb része az, hogy képesek vagyunk a 
meglévő, régi forgószékeket komfortosabbá tenni. Szerelünk rá utólag karfát, vagy a fix helyett 
állíthatót, és a legfontosabb: az ülőlap párnázatát cseréljük egy klasszisokkal kényelmesebbre: EFC 
állítható puhaságú ülőlapra, MemoTouch memóriahabos ülőlapra, TRM táskarugós ülőlapra, Side 
kagylósított ülőlapúra! És persze vadonatúj kárpittal, és a nem cserélt mechanikákat is átnézzük, 
zsírozással, csavarok meghúzásával gondoskodunk róla, hogy a munkaeszköz további hosszú évekig jól 
szolgáljon. 

Az alábbi, rendkívül kedvező árakon vállaljuk irodai székek javítását, akár teljesen újjá varázslását. 
Átkárpitozáshoz mi a rendkívül kopásálló, széles színválasztékú Bondai (BN) kárpitot javasoljuk, de 
választhatsz, sőt, küldhetsz a felújításhoz más típusú szövetet is. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=H7KEOAQFvOE
https://www.youtube.com/watch?v=ZvcxR4zZ85o
https://www.youtube.com/watch?v=ZPfdtEwSixg
https://antares.hu/antares-szekek/efc-parna/
https://antares.hu/antares-szekek/efc-parna/
https://antares.hu/antares-szekek/memotouch-parnazat/
https://antares.hu/antares-szekek/trm-taskarugos-matrac/
https://antares.hu/antares-szekek/side-oldaltamaszos-uleskomfort/
https://antares.hu/antares-szekek/side-oldaltamaszos-uleskomfort/


Antares székjavító akció 2023 nettó listaár enged
mény 

akciós nettó 
nagyker ár 

Szolgáltatások, munkadíjak 
görgőcsere -   0 Ft 

gázlift vagy lábkereszt cseréje -   1000 Ft 

gázlift és lábkereszt cseréje -   1 500 Ft 

átkárpitozás: tűzött hátlap 3 500 Ft -46% 1 900 Ft 

átkárpitozás: tűzött ülőlap 3 500 Ft -46% 1 900 Ft 

átkárpitozás: varrott hátlap 9 000 Ft -44% 5 000 Ft 

átkárpitozás: varrott ülőlap 8 000 Ft -41% 4 700 Ft 

rezsi óradíj 12 000 Ft -38% 7 500 Ft 

oda-vissza szállítás /db (max) 5 000 Ft -46% 2 700 Ft 

Javításhoz felhasznált alkatrészek árai 
normál görgő, d.50, 5db 1 600 Ft -50% 800 Ft 

parketta görgő, d.50, 5db 3 000 Ft -50% 1 500 Ft 

park. görgő, d.65, 5db 5 500 Ft -45% 3 000 Ft 

gázlift normál 6 500 Ft -49% 3 300 Ft 

lábkereszt műanyag d. 600 5 800 Ft -50% 2 900 Ft 

lábkereszt műanyag d. 680 8 500 Ft -48% 4 400 Ft 

lábkereszt acél krómozott d.700 16 000 Ft -50% 8 000 Ft 

főnöki szék hintamechanika 6 800 Ft -49% 3 500 Ft 

Bondai kárpit, több szín, 1 fm 7 200 Ft -50% 3 600 Ft 

 

 



Ajánld ki a székfelújítási akciót olyan vevőidnek, akiknek régi irodaszékei már elhasználódottak, és mi 
Veled közösen az új árának töredékéért feljavítjuk azokat! Így te növelheted a forgalmad olyan 
körökben, ahol új székeket nem vásárolnának, a vevőd elégedett és hálás lesz Neked, mert 
megoldottad a problémáját. Mindemellett pedig az újrahasznosítás révén a környezetünket is óvjuk! 

 

Az ajánlat visszavonásig érvényes. 

 

Jó egészséget, jó széket kívánunk! 

 

 


