
TOLÓAJTÓ                
SZÉLESSÉG

TOLÓAJTÓ                                                                                         
LEMEZ  /  KERET

18 mm-es laminált bútorlap II. kat.  /  szekrényajtóként 115.300 120.800 124.200
ezüst tükör / szekrényajtóként 117.200 123.200 126.900

18 mm-es laminált bútorlap III. kat.  /  szekrényajtóként 118.800 125.200 129.100

savmart edzett üveg, edzett parsol üveg / térelv. vagy szekrényajt. 151.400 165.800 174.600
színes üveg III. kat.  / szekrényajtóként       157.200 173.000 182.700

színes üveg IV. kat.,  savmart ezüst tükör  /  szekrényajtóként 164.600 182.200 193.000
hozott anyag esetén a keretszett 92.600 92.600 92.600

18 mm-es laminált bútorlap II. kat.  /  szekrényajtóként 124.900 131.300 135.300
ezüst tükör / szekrényajtóként 127.100 134.100 138.400

18 mm-es laminált bútorlap III. kat.  /  szekrényajtóként 128.900 136.400 141.000

savmart edzett üveg,  edzett parsol üveg  /  térelv. vagy szekrényajt. 167.000 183.800 194.100
színes üveg III. kat.  /  szekrényajtóként  173.700 192.200 203.500

színes üveg IV. kat.,  savmart ezüst tükör  /  szekrényajtóként 182.400 203.000 215.600
hozott anyag esetén a keretszett 98.400 98.400 98.400

18 mm-es laminált bútorlap II. kat.  / szekrényajtóként 134.500 141.900 146.500
ezüst tükör / szekrényajtóként 137.100 145.100 150.100

18 mm-es laminált bútorlap III. kat.  / szekrényajtóként 139.200 147.700 153.000

savmart edzett üveg, edzett parsol üveg  /  térelv. vagy szekrényajt. 182.700 201.900 213.700
színes üveg III. kat.  /  szekrényajtóként 190.400 211.500 224.400

színes üveg IV. kat.,  savmart ezüst tükör  /  szekrényajtóként 200.300 223.800 238.200
hozott anyag esetén a keretszett 104.300 104.300 104.300

80 cm-ig

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra vagy szekrényajtóként                                        
18 mm-es laminált bútorlap I. kat. / szekrényajtóként

125.100

143.200

116.600 121.100

60 cm-ig

133.300

bronz tükör, füst tükör,   18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,                           
színes üveg I. kat.  /  szekrényajtóként                                           

bronz tükör, füst tükör,   18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,                                                    
színes üveg I. kat  /  szekrényajtóként                                        

NUD   -  ALUMÍNIUM KERETES  TOLÓAJTÓ  ÁRJEGYZÉK  ( Ft )                                                                      
(TÉRELVÁLASZTÓKÉNT IS HASZNÁLHATÓ)                                                       

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák

Maximális nyílásmagasság                                
200 cm      249 cm      279 cm

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra vagy szekrényajtóként                                          
18 mm-es laminált bútorlap I. kat.  / szekrényajtóként

108.200 112.000 114.400

128.800 137.700

123.800

70 cm-ig

bronz tükör, füst tükör,  18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,                                        
színes üveg I. kat  /  szekrényajtóként                                         

152.600

184.700

140.700 151.000 157.400

130.200

164.500 171.700

       színes üveg II. kat.  /  szekrényajtóként,                                     
átlátszó edzett üveg  /  térelválasztásra vagy szekrényajtóként

161.900 176.000

       színes üveg II. kat.  /  szekrényajtóként,                                     
átlátszó edzett üveg / térelválasztásra vagy szekrényajtóként

135.800 146.400 152.900

        színes üveg II. kat.  / szekrényajtóként,                                        
átlátszó edzett üveg  /  térelválasztásra vagy szekrényajtóként

148.800 161.100 168.700

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra vagy szekrényajtóként                                        
18 mm-es laminált bútorlap I. kat. / szekrényajtóként



TOLÓAJTÓ                
SZÉLESSÉG

TOLÓAJTÓ                                                                                         
LEMEZ  /  KERET

18 mm-es laminált bútorlap II. kat.  /  szekrényajtóként 144.200 152.600 157.700
ezüst tükör szekrényajtóként 147.100 156.100 161.700

18 mm-es laminált bútorlap III. kat.  /  szekrényajtóként 149.400 159.100 164.900

savmart edzett üveg,   edzett parsol üveg / térelv. vagy szekrényajt. 198.400 220.000 233.200
színes üveg III. kat.  / szekrényajtóként 207.000 230.800 245.300

színes üveg IV. kat.,  savmart ezüst tükör  /  szekrényajtóként 218.200 244.700 260.900
hozott anyag esetén a keretszett 110.200 110.200 110.200

18 mm-es laminált bútorlap II. kat.  /  szekrényajtóként 153.800 163.100 168.700
ezüst tükör / szekrényajtóként 157.000 167.000 173.200

18 mm-es laminált bútorlap III. kat.  /  szekrényajtóként 159.600 170.300 176.800

savmart edzett üveg,  edzett parsol üveg  /  térelv. vagy szekrényajt. 214.000 238.000 252.700
színes üveg III. kat.  /  szekrényajtóként 223.600 250.000 266.100

színes üveg IV. kat.,  savmart ezüst tükör  /  szekrényajtóként 236.000 265.400 283.400
hozott anyag esetén a keretszett 116.000 116.000 116.000

18 mm-es laminált bútorlap II. kat.  / szekrényajtóként 163.500 173.700 179.900
ezüst tükör / szekrényajtóként 167.000 178.100 184.800

18 mm-es laminált bútorlap III. kat.  / szekrényajtóként 169.900 181.600 188.800

savmart edzett üveg, edzett parsol üveg  /  térelv. vagy szekrényajt. 229.700 256.100 272.300
színes üveg III. kat.  /  szekrényajtóként 240.300 269.300 287.000

színes üveg IV. kat.,  savmart ezüst tükör  /  szekrényajtóként 253.900 286.200 306.000
hozott anyag esetén a keretszett 121.900 121.900 121.900

190.900 200.600

        színes üveg II. kat. /  szekrényajtóként,                                    
átlátszó edzett üveg  /  térelválasztásra vagy szekrényajtóként

188.000 205.600 216.400

       színes üveg II. kat.  /  szekrényajtóként,                                    
átlátszó edzett üveg  /  térelválasztásra vagy szekrényajtóként

201.100 220.500 232.400

204.600 214.600
bronz tükör, füst tükör,  18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,                                        

színes üveg I. kat  /  szekrényajtóként                                         
188.300

176.400 191.200 200.300

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra vagy szekrényajtóként                                        
18 mm-es laminált bútorlap I. kat. / szekrényajtóként

164.600 177.900

152.300

        színes üveg II. kat.  / szekrényajtóként,                                   
átlátszó edzett üveg / térelválasztásra vagy szekrényajtóként

175.000

100 cm-ig

157.500

Maximális nyílásmagasság                                
200 cm      249 cm      279 cm

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra vagy szekrényajtóként                                          
18 mm-es laminált bútorlap I. kat.  / szekrényajtóként

133.600 139.300 142.800

NUD   -  ALUMÍNIUM KERETES  TOLÓAJTÓ  ÁRJEGYZÉK  ( Ft )                                                                      
(TÉRELVÁLASZTÓKÉNT IS HASZNÁLHATÓ)                                                       

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák

110 cm-ig

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra vagy szekrényajtóként                                        
18 mm-es laminált bútorlap I. kat. / szekrényajtóként

150.500

186.000

142.000 148.400

90 cm-ig

161.800

bronz tükör, füst tükör,   18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,                           
színes üveg I. kat.  /  szekrényajtóként                                           

bronz tükör, füst tükör,   18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,                                                    
színes üveg I. kat  /  szekrényajtóként                                        



.

TOLÓAJTÓ                
SZÉLESSÉG

TOLÓAJTÓ                                                                                                                          
LEMEZ  /  KERET

18 mm-es laminált bútorlap II. kat.  / szekrényajtóként 178.100 189.600 196.700
ezüst tükör / szekrényajtóként 182.100 194.600 202.300

18 mm-es laminált bútorlap III. kat.  / szekrényajtóként 185.300 198.700 206.800

savmart edzett üveg,  edzett parsol üveg / térelv. vagy szekrényajt. 253.300 283.300 301.700
színes üveg III. kat.   /  szekrényajtóként 265.300 298.300 318.400

színes üveg IV. kat.,  savmart ezüst tükör  /  szekrényajtóként 280.800 317.600 340.100
hozott anyag esetén a keretszett 130.800 130.800 130.800

bronz tükör, füst tükör,   18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,           
színes üveg I. kat.  /  szekrényajtóként                                       

206.300 224.800 236.100

242.900 256.400

 A fenti árak a szállítás és a szerelés díját nem tartalmazzák.

176.100

125 cm-ig

Maximális nyílásmagasság                                
200 cm      249 cm      279 cm

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra vagy szekrényajtóként                                        
18 mm-es laminált bútorlap I. kat.  / szekrényajtóként

163.300 171.300

NUD  -  ALUMÍNIUM KERETES  TOLÓAJTÓ  ÁRJEGYZÉK  ( Ft )    
(TÉRELVÁLASZTÓKÉNT IS HASZNÁLHATÓ)                                                                         

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák

NUD keretes tolóajtó rendelhető 320cm nyílásmagasságig egyedi árkalkuláció alapján.

VÍZSZINTES OSZTÁS: 12.100,- Ft / db

EGYEDI BELSŐ KIALAKÍTÁS ESETÉN: üzemi kalkuláció

A betétek vastagsága max. 8mm lehet!

                          Soft close: 15.700 Ft / db 30 kg-ig,   26.000,- Ft / db 50 kg-ig

A fenti árak az ajtószélességgel megegyező méretű alsó-felső sínt tartalmazzák.                                                      
Plussz sín esetén az egypályás sín: 13.300,- Ft / m, a kétpályás sín: 23.300,- Ft / m.                                                           

3 pályás sín: 30.000,-Ft / m.

Álosztás: 1.500 Ft / db       Ferde ajtó felár: 9.000 Ft /ajtó      Öntapadós porfogó, porkefe: 500 Ft / m

Fotó nyomtatás bútorlapra 46.000,- / m2 + hordozó (általunk adott nagy felb. kép + 5.000,- / db)

színes üveg II. kat  /  szekrényajtóként,                                             
átlátszó edzett üveg  /  térelválasztásra vagy szekrényajtóként

220.800

Fotó nyomtatás üvegre, savmart hatású minta készítése üvegre és tükörre:                                          
58.600,- / m2 + hordozó (általunk adott nagy felb.kép + 5.000,- / db)



.


