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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

     

  

Csapatunk számos luxus márka képviseletét is  el-
látja, melyet most vont be a rendezvényvilágba, így 
a saját kollekciónk mellett  megtalálhatók a FLUX 
összecsukható,   a  Moree   kábelmentes LED fény-
bútorai valamint a Blofield felfújható kanapéi és fote-
lei!

Minőség   és     mennyiség nálunk nem akadály.  
Készletünk szükség esetén gyártói kapacítás bev-
onásával azonnal bővíthető az Önök igényének 
megfelelően.

Tanácsadással, kiváló minőségű termékkínálattal, 
megbízható logisztikával állunk prémium rendez-
vény kelléket igénylő  ügyfeleink rendelkezésére! 

Amennyiben
tárgyalót
elegáns
exkluzív  Önnek!   kínál   bútorokat   

 rendelkező   funkciókkal   meglepő   és   
 LORAMI  a   tervez,   díjátadót   vagy   

kiállítási    esküvőt,   rendezvényt, 



kanapé

EMMA KANAPÉ

Méretek:   220x90x75 cm

Ülőmagasság:  42cm

Anyag:   textilbőr

Színek:   gyöngyház fehér, bézs 

Darabszám:  gyöngyház fehér (8db),
  bézs (23db) 



fotel

EMMA FOTEL

Méretek:   90x90x75 cm

Ülőmagasság:  42cm

Anyag:   textilbőr

Színek:   gyöngyház fehér, bézs

Darabszám:  gyöngyház fehér (12db),
  bézs (26db) 



szék

EMMA SZÉK

Méretek:   86x62x59 cm

Ülőmagasság:  48 cm

Anyag:   textilbőr

Színek:   bézs

Darabszám:  42db 



fotel

LOTTI 

Méretek:   80x70x77 cm

Ülésmagasság:  45 cm

Anyag:    textil

Színek:   fehér 

Darabszám:  50 db 



szék

MILLI SZÉK

Méretek:   45x52x46 cm

Ülőmagasság:  45 cm

Anyag:   textil

Színek:   fekete

Darabszám: 1000 db



asztal

MILLI ASZTAL

Méretek:   180x80x76 cm

Anyag:   fémvázzal és fehér PVC asztallap

Darabszám:  50db



könyöklő

MILLI KÖNYÖKLŐ

Méretek:   110x90 cm

Anyag:   fém lábbal és szürke posztóval

Darabszám:  100db



asztal

MILLI KÖRASZTAL LED-del

Méretek:   180x76 cm

Anyag:   fém lábbal és szürke posztóval

Darabszám:  60db



asztal

LIZA  120 / LIZA 65

Méretek:   120x65x45 / 65x65x45

Anyag:   edzett üveg lap, króm láb

Színek:   áttetsző üveg

Darabszám:  LIZA 120 (4db),
  LIZA 65 (3db) 



asztal

LUCA

Méretek:   55x55x45

Maximális terhel.:  25 kg

Színek:   fehér

Darabszám: 46 db



dekor,styling

PÁRNÁK, FÜGGÖNYÖK, SZŐNYEGEK, TAPÉTÁK  
ÉS EGYÉB DEKORÁCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

Párnák: 40x40cm es párnáinkat egyedi húzattal látjuk el

Szőnyegek: különleges kiállítási szőnyegeinkről kérje 
bővebb tájékoztatónkat.

Függönyök, dekorációs elemek: a rendezvény egyéni 
igényének megfelelő, konfekcionált  textil dekorációt is 
készítünk.

Lakberendezési kiegészítők: szinte bármilyen design 
kiegészítőt beszerzünk.



spandex

DEKORÁCIÓS HUZATOK

Méretek:   könyöklőre, székre és táblaasztalra

Anyag:  spandex

Színek:   fehér, fekete, piros, kék, zöld,  
     narancs, pink és bézs alapszínek
  további egyedi színválaszték igény  
     szerint

Darabszám: 600 db



szőnyeg

200 Huf



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A flux termékek polipropilénből készülnek, azaz az egyik legstrapabíróbb 
műanyagból. 

flux® chair / szék
 Úgy néz ki mint egy óriás boríték; ami design székké alakítható. Ez a 
könnyen összecsukható, modern, minimál kinézetű szék a helytakarékos 
tárolás minden előnyével rendelkezik. A szék súlya 4.8 kg, pont ezért a 
terhelhetősége 160 kg, kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmasak.
A székek normál ülőmagassággal rendelkeznek.

flux® junior / gyerek szék
 A Flux Junior az eredeti Flux Szék tökéletes mini verziója. Ami annyit  
jelent, hogy ugyan kisebb de szintén egy darabból, úgyanúgy  
összehajtható szék, mint nagytestvére. Hatféle színben választható: három 
alap és három új; gyerekcsábító színben.

flux® pop / ülőke-asztalka
  Ne tévesszen meg ez az első látásra csak egy strapabíró borítéknak 
tűnő multifunkcionális bútor darab. Egy szimpla pattintás és kész is a 
design puff. Vagy lerakó asztal? A flux pop 7 stílusos színével és 140 kg  
teherbírásával ezer felhasználási lehetőséget kínál a házban és a ház körül.

flux® pillar / bárszék
 Ez a bárszék finom íveivel tökéletes társává vált flux® column; 
könyöklőnek, bár-asztalnak. A beépített lábtartó komfortossá teszi az 
ülést hosszú baráti beszélgetéseken egy pohár ital mellett.Mint minden 
flux® termék így a flux® pillar bárszék is összecsukható, így könnyedén 
szállítható és tárolható!

flux® column / könyöklő
 Ez a bár asztal egy több funkciójú design darab. Finom íveivel matt  
selyem felületével az első olyan összecsukható bár asztal, ami összecsukva 
(18mm) laposabb, mint bármilyen más megoldás amit eddig ismertünk. 
Ez a praktikus design darab stílusos eleganciát kölcsönöz bármilyen 
környezetbe.



szék

4
7

PP 5 kg 160 kg waterproof designed
to recycle

made in 
Holland

patent
pending

tested
and certified



junior

PP 2,3 kg 90 kg waterproof designed
to recycle

made in 
Holland

patent
pending

tested
and certified
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ülőke



könyöklő



bárszék



asztal



LED világítás

FLUX LED

Világítás: 
3 féle fényerősség, 
gyertyaláng effekt, 
dinamikus színválasztás

Átlag működés: 12óra 

Töltési idő: 6 óra

Technikai paraméterek:

Li-Polymer akkumulűtor 3,7V 1750mah 
Áramigény: 1 watt 



info pontok

Coming S
oon



TANÁCSADÁS 

Miltényi Laura
Lorami Kft.
1139 Budapest, Fáy u. 5.
Mobil:+36.30.255.60.60
E-mail: laura@lorami.hu


