
Dolgozz keményen. Játssz többet.

Falatkák. Izgalom. Jókedv. Luxus a szabadban.
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Az RS Barcelona magyarországi forgalmazója:



Diagonal biliárdasztal | By Yonoh | 2018 Mou tároló | By Yonoh | 2019
Mint egy átlóvonal, amely átszeli a teret, a Diagonal 
biliárdasztal minden beltéri és kültéri enteriőrt áthatja 
játékos formavilágával. Két méretben, öt színben, ren-
geteg felejthetetlen pillanat főszereplője. 

A biliárdasztal tökéletes társa. Minden biliárd kiegészí-
tő kényelmesen tárolható ebben a stílusos kiegészítő 
bútorban, ami a halk, diszkrét kerekeinek köszönhető-
en bárhol kéznél lehet.

You and Me pingpongasztal | By Antoni Pallejà Office | 2013 You and Me pad kollekció | By Antoni Pallejà Office | 2015 RS Stationary pingpongasztal | By Rafael Rodríguez | 2017 RS Folding pingpongasztal | By Rafael Rodríguez | 2017

RS2 fociasztal | By Rafael Rodríguez | 2006

RS4 Home fociasztal | By Rafael Rodríguez | 2020

B-Around asztal | By Antoni Pallejà Office | 2019

RS2 étkezőasztal | By Rafael Rodríguez | 2014

RS Max fociasztal | By Rafael Rodríguez | 2020

RS3 fociasztal | By Rafael Rodríguez | 2011

RS3 Wood étkezőasztal | By Rafael Rodríguez | 2020

Ombra székek | By Emiliana Design Studio | 2019

RS Max étkezőasztal | By Rafael Rodríguez | 2020

Plec Rectangular dohányzóasztalok | By Antoni Pallejà Office | 2017

Wall Champions rzhaakasztó | By Rafael Rodríguez | 2007 Mon Oncle Barbecue | By Mermelada Estudio | 2014

Plec Round dohányzóasztalok | By Antoni Pallejà Office | 2020 Plec íroasztal | By Antoni Pallejà Office | 2020 Plec Pedestal | By Antoni Pallejà Office | 2020

“Minden termékünk a kézművesség és a modern gyártási 
technológia varázslatos találkozásának eredménye. Hosz-
szú évek fémmegmunkálási tapasztalatával a birtokunk-
ban karöltve dolgozunk a helyi beszállítókkal a legkiválóbb 
minőségű alapanyagok beszerzésében. A termékeinket 
magunk gyártjuk, a saját kezünkkel, a saját gyártóegysé-
geinkben, Barcelonában.”

– Yolanda, welder

Tudjuk, hogy minden projekt speciális igényeket támaszt 
és egyedi megoldásokat tesz szükségessé. A közös sike-
rek záloga az, hogy termékeink időtállóak legyenek, azaz 
az intenzív használatot hosszú távon is jól bírják. Ezért 
szállítunk lejárati idő nélküli bútorokat, játékokat.

A mi erősségünk a részletekben rejlik: a kiválasztott mo-
dellt egyedi és különleges kivitelben gyártjuk le ügyfele-
inknek. A termékeket megrendelőink projektjeihez, arcu-
latához, vagy akár (miért is ne?) ügyfeleink hóbortjaihoz 
igazítva készítjük el.

Nem probléma a céges színvilág és logó megjelenítése, egy 
hosszabb méretű asztal vagy akár magasabb lábak kialakí-
tása. Az ehhez hasonló kisebb-nagyobb változtatások mi-
att érzi minden ügyfelünk igazán sajátjának termékeinket.

Varázsoljuk egyedivé! Tervezünk és gyártunk Hosszútávú szerződések Kapcsolat

fusiontables.hu
info@fusiontables.hu

A You and Me formatervezett pingpongasztal egy minimalista vonalve-
zetésű asztal, amely bármilyen modern stílusú enteriőrben gyönyörűen 
mutat. Nem véletlenül választotta Sarah Jessica Parker New-York-i laká-
sában étkezőasztalának ezt a modellt. Három méretben (standard, 220, 
180), kültéri és beltéri kivitelben egyaránt rendelhető. Egyedi részletek-
kel is konfigurálható (céges logó, egyedi színvilág, süllyesztett konnek-
torok), így tökéletesen illeszkedik innovatív irodákba, közösségi terekbe 
többfunkciós bútorként, tükrözve a vállalat arculati elemeit.

Fa asztallapos kivitelben csak beltéri használatra.

Az RS2 modell a játékkultúra egyik vérbeli klassziku-
sának látványos újraértelmezése. A tervezők célja az 
volt hogy az eredeti formavilág megtartásával a játék 
élménye a legmodernebb, legigényesebb enteriőrök-
be is bekerülhessen.

Tökéletes társ a You and Me asztal sokoldalúságában. 
A padok többféle méretben rendelhetők (50 cm-285 cm).

Az RS modell egy rendkívül stra-
pabíró, minden terepen ideálisan 
használható pingpongasztal, a leg-
intenzívebb használatra is bátran 
ajánljuk.  A Folding modell össze-
csukható, kis helyen tárolható, ke-
rekei segítségével könnyedén moz-
gatható.

A légies megjelenés robosztus struktúrával párosul.

Egy otthoni használatra készült darab, „csináld 
magad” összeszereléssel.

“Minél többen, annál jobb!” Az RS Max egy nyolc sze-
mélyes foci asztal amely tovább fokozza a szórakozást. 
Ideális közösségi terek be innovatív irodai használatra 
vagy nagyobb családok számára. Nincs már hely az 
irodában? Kültéren is telepíthető, a kollegák kedvence 
az iroda teraszán. A nagyobb mérethez még több jó-
kedv és izgalom párosul.

Gasztronómia és játék - kéz a kézben. Az étke-
ző- és fociasztal kombinációja egy különleges, 
eredeti ötlet.

A leghosszabb és egyben a legjátékosabb étkezőasz-
tal körül 10 fő étkezhet kényelmesen. Az egyes fogá-
sok között óriási nevetés és izgalom kíséri a játékot. A 
vacsora befejeztével pedig indulhat a kellemes beszél-
getés!

Étkezés, tárgyalás, társasjáték - a B-Around asztalc-
salád modelljei a legkülönfélébb igényeket is kiszolgá-
lják. A 65cm-estől egészen a 285cm hosszúságig min-
den projekthez megtalálható
a megfelelő kivitelű asztal.

Sokoldalúság, praktikum és szívósság - az Ombra csa-
lád modelljeit intenzív használatra tervezték. Kültéren 
sem fog csalódást okozni - csak válassza ki a megfele-
lő magasságot és foglaljon helyet!

A Plec kollekció dohányzóasztalai együtt és külön-
állóan is megállják a helyüket az enteriőr részeiként. 
A tangóharmonika által inspirált lábak különleges 
fény-és árnyékhatásokat keltenek. Finoman in-
dusztriális külseje, a márvány és a fém kombináció-
jának elegáns vonzereje stílusosan illeszkedik min-
den környezetbe.

A Plec karaktere, a márvány és a fém sajátos ötvözete 
igazán stílusossá és örömtelivé varázsolja az otthoni 
munkavégzést.

A Plec magasított asztalkájára helyezett tárgy még 
nagyobb hangsúlyt kap az adott térben.

Dekoratív akasztóink elsősorban vidám és sportos ügyfeleink 
körében közkedveltek. A focisták egyszerűen felugrottak a fal-
ra a csocsóasztalainkról, hogy üdvözöljék az épp érkezőket és 
mosolyt varázsoljanak az arcukra.

A Mon Oncle egy hordozható asztali barbeque, amely 
megjelenésében egy vintage utazóbőröndre emlékez-
tet, belsejében pedig számos ízletes pillanatot és em-
léket őriz. Jó étvágyat!

RS2 Gold fociasztal | By Rafael Rodríguez | 2016
Az arany és krómozott felületek az RS Gold modellnek egy olyan 
kifinomult formavilágot kölcsönöznek, amellyel a játék páratlan 
élményt jelent - magassarkúban és kisestélyiben is! Egy igazán 
exkluzív darab, az egyedi luxus kedvelőinek.

RS3 Wood fociasztal | By Rafael Rodríguez | 2012
Az RS3 Wood modell különleges fa lábai melegséget 
kölcsönöznek a letisztult struktúrának.

RS3 Wood Gold fociasztal | By Rafael Rodríguez | 2016

On The Road pad kollekció | By Stone Designs | 2008
Az On The Road pad egy önazonos modell: természe-
tes, kényelmes, vagány. Tökéletes darab egy dinamiku-
sabb életforma kedvelői számára.

Ez a darab finom elegáns arany vonásaival, fémmel és fával kombinálva har-
monikus és elbűvölő egészet alkot. Egy valóságos műalkotás. Professzionális 
fociasztal, a kimondottan elegáns terek exkluzív főszereplője.

Diagonal asztallapok | By Yonoh | 2019 Outdoor | Kültéren
A Diagonal család étkező asztallapokkal bővült. 
Így a Diagonal asztal professzionális pool biliárdasz-
talként és standard étkező-, vagy tárgyalóasztalként 
is használható.

A Diagonal és a Mou kollekció már kültéri változatban 
is rendelhető. Az új anyagoknak és felületeknek kö-
szönhetően a játék és az étkezés örömeit a szabadban 
is élvezheti mostantól.
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