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Vendéglátói igényre
• 2 év garancia

• megerôsített váz
• betétes design

• választható kárpit és fa szín
• visszavásárlási opció

MOST CSAK NETTÓ

15 992 FT*

IMPALA szék
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Kapcsolódó termékek
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35 év tapasztalata egy egyedülálló 
kínálat 

HORECA kollekcióban
A Székkirály a hazai piacon igazi kuriózumnak számító 
lépésre szánta el magát. Vendéglátásbeli partnereik különle-
ges igényeit maximálisan figyelembe véve saját márkás ter-
mékcsaládot fejlesztettek ki, amely mögött komplex szolgál-
tatáscsomag is áll.

Az Impala Kft. – A Székkirály vásárlóinak jelentős része a 
HORECA szektorból kerül ki, így az elmúlt évtizedek alatt lehe-
tőségük nyílt behatóan megismerkedni a vendéglátás ülőbútorok 
iránti speciális elvárásaival. A bemutatótermi eladók, a tervezés-
ben és a gyártásban dolgozók jól tudják, hogy az éttermekben, 
szállodákban a székek fokozott igénybevétele miatt kulcskérdés a 
strapabíróság, mindamellett nem elhanyagolható szempont a tren-
dekkel lépést tartó design, valamint az egységes stílust tükröző 
termékcsaládok sem.
A fentiekből kiindulva az Impala Kft. – A Székkirály az idei 
HOVENTA szakkiállításon bemutatja az Impala Kollekciót, 
amely a szállodák, a vendéglátóhelyek számára olyan instant meg-
oldást kínál, melyet máshol hiába keresnének. A legújabb tren-
dekbe tökéletesen illeszkedő saját márkás termékcsaládban egy-
mással jól kombinálható étkezőszékek, karfás székek, fotelek, 
bárszékek és puffok között válogathatunk megdöbbentően ked-
vező árérték arány mellett. 
Az ülőalkalmatosságok vázát megerősítették, a tartószerkezet sta-
bilitását extra sarokmerevítők biztosítják, mindezt anélkül, hogy a 
székek robosztussá váltak volna. A cégtől megszokott módon a 
választás szabadsága az Impala kollekció esetében is szinte korlát-
lanná teszi a lehetőségeket. Számos fa-szín, és mintegy 500-féle 
kárpit variálásával alakíthatjuk ki az ízlésünknek és üzletünk ente-
riőrjének leginkább megfelelőt. A hozott kárpittal való behúzás is 
megvalósítható, ha már meglévő berendezésünk kiegészítése a cél.
Az általában megszokott 1 évvel szemben a saját márkás termé-
kekre rendeltetésszerű használatot feltételezve 2 év garanciát vállal 
a társaság, ezen felül pedig egyedülálló módon visszavásárlási 
opciót is nyújtanak. Ez utóbbi többszörösen előnyös a vevő szá-
mára, hiszen a vásárlástól számított 3 éven belül a cég meghatáro-
zott (3 ezer forintos) darabáron visszaveszi a használt székeket, 
amennyiben az ügyfél ismételten náluk vásárol. Ezzel egyrészt 
megkímélik a vevőt a „hová tegyek ennyi használt széket?” prob-
léma kínkeserves megoldásától, másrészt jelentős kedvezményt 
adnak az új vásárlás értékéből. (Ne feledjük, hogy egy étkezőszék 
alig bruttó 20 ezer forintba kerül.) Az évente, az aktuális divatnak 
megfelelően frissített Impala Kollekció a vendéglátásban szüksé-
ges időnkénti design-váltásban is segítséget jelent, hiszen a vissza-
váltáskor a legújabb trend szerint cserélhetjük le a berendezést.
A HOVENTA egyúttal jó alkalom a jövő évre való felkészülésre 
is, hiszen az itt bemutatott szintetikus rattan kültéri bútorokra már 
most érdemes leadni a rendelést, hogy a tavaszi terasznyitásra 
megérkezzenek a darabok. 
Év elejétől kiemelt kapcsolattartóval igyekeznek a HORECA 
partnerek kiszolgálását még magasabb szintre emelni, aki igény 
esetén bárhol az országban házhoz megy, és bemutatja a termékkí-
nálatot akár katalógus, akár mintadarabok formájában. Így az is 
előfordulhat, hogy egy új üzlet berendezéséhez a tulajdonosnak, 
vagy üzletvezetőnek ki sem kell tennie a lábát, rendelését „otthon-
ról” leadva, már csak a maximum 2 hetes gyártási, szállítási idő 
leteltét kell megvárnia, és a székek házhoz jönnek.
Zboróvári Krisztina  


