
TOLÓAJTÓ                

SZÉLESSÉG

TOLÓAJTÓ                                                                                         

LEMEZ  /  KERET

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 38.300 41.600 43.600

színes üveg,18mm-es lam.bútorlap III.kat., átlátszó edzett üveg /alap.k. 43.100 47.500 50.200

savmart edzett üveg / alapáras kerettel 49.100 55.000 58.700

feláras színes üveg II. kat. / alapáras kerettel 55.200 62.600 67.100

fautánzat keret felár 5.300 5.300 5.300

hozott anyag esetén a keretszett 25.400 25.400 25.400

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 42.300 46.200 48.600

színes üveg,18mm-eslam. bútorlap III.kat., átlátszó edzett üveg /alap.k. 48.000 53.300 56.600

savmart edzett üveg / alapáras kerettel 55.200 62.300 66.700

feláras színes üveg II. kat. / alapáras kerettel 62.500 71.400 76.800

fautánzat keret felár 5.600 5.600 5.600

hozott anyag esetén a keretszett 26.500 26.500 26.500

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 46.300 50.800 53.700

színes üveg,18mm-es lam.bútorlap III.kat., átlátszó edzett üveg /alap.k. 52.900 59.100 62.900

savmart edzett üveg / alapáras kerettel 61.400 69.600 74.700

feláras színes üveg II. kat. / alapáras kerettel 69.800 80.200 86.500

fautánzat keret felár 5.900 5.900 5.900

hozott anyag esetén a keretszett 27.700 27.700 27.700

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 50.200 55.500 58.700

színes üveg,18mm-es lam.bútorlap III.kat., átlátszó edzett üveg /alap.k. 57.800 64.900 69.300

savmart edzett üveg / alapáras kerettel 67.500 76.900 82.700

feláras színes üveg II. kat. / alapáras kerettel 77.100 89.000 96.200

fautánzat keret felár 6.200 6.200 6.200

hozott anyag esetén a keretszett 28.800 28.800 28.800

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 54.200 60.100 63.700

színes üveg,18mm-es lam.bútorlap III.kat., átlátszó edzett üveg /alap.k. 62.700 70.700 75.600

savmart edzett üveg / alapáras kerettel 73.600 84.200 90.800

feláras színes üveg II. kat. / alapáras kerettel 84.500 97.800 105.900

fautánzat keret felár 6.500 6.500 6.500

hozott anyag esetén a keretszett 30.000 30.000 30.000

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 58.100 64.700 68.700

színes üveg,18mm-es lam.bútorlap III.kat., átlátszó edzett üveg /alap.k. 67.600 76.500 81.900

savmart edzett üveg / alapáras kerettel 79.700 91.500 98.800

feláras színes üveg II. kat. / alapáras kerette 91.800 106.600 115.600

fautánzat keret felár 6.800 6.800 6.800

hozott anyag esetén a keretszett 31.200 31.200 31.200

90 cm-ig

100 cm-ig

8 mm-es laminált bútorlap, 18 mm-es laminált bútorlap I. kat.,         

ezüst tükör / alapáras kerettel
49.800 54.300 57.100

feláras színes üveg I. kat., 18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,   

savmart ezüst tükör / alapáras kerettel
77.000 88.200 95.000

8 mm-es laminált bútorlap, 18 mm-es laminált bútorlap I. kat.,         

ezüst tükör / alapáras kerettel
46.700 50.700 53.200

feláras színes üveg I. kat., 18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,           

savmart ezüst tükör  / alapáras kerettel
71.200 81.200 87.400

34.200 36.400 37.800

8 mm-es laminált bútorlap, 18 mm-es laminált bútorlap I. kat.,         

ezüst tükör / alapáras kerettel
37.300 40.000 41.700

"MODERN" (2cm széles) KERETES TOLÓAJTÓ ÁRJEGYZÉK  ( Ft )                                                                                                    
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák

70 cm-ig

Maximális nyílásmagasság                                

200 cm      249 cm      279 cm

feláras színes üveg I. kat., 18mm-es laminált bútorlap IV.kat.,     

savmart ezüst tükör /alapáras kerettel
47.800 53.400

72.100

56.800

8mm-es laminált bútorlap, 18mm-es laminált bútorlap I. kat,             

ezüst tükör / alapáras kerettel

50 cm-ig

80 cm-ig

,

60 cm-ig
feláras színes üveg I. kat., 18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,              

savmart ezüst tükör  / alapáras kerettel
53.600 60.300 64.400

feláras színes üveg I. kat., 18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,            

savmart ezüst tükör  / alapáras kerettel
59.500 67.300

43.600 45.500
8 mm-es laminált bútorlap, 18 mm-es laminált bútorlap I. kat.,         

ezüst tükör / alapáras kerettel
40.400

43.500 47.200 49.400

feláras színes üveg I. kat., 18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,            

savmart ezüst tükör  / alapáras kerettel
65.300 74.200 79.700

8 mm-es laminált bútorlap, 18 mm-es laminált bútorlap I. kat.,         

ezüst tükör / alapáras kerettel



18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 62.100 69.300 73.700

színes üveg,18mm-es lam.bútorlap III.kat., átlátszó edzett üveg /alap.k. 72.500 82.300 88.300

savmart edzett üveg / alapáras kerettel 85.800 98.800 106.800

feláras színes üveg II. kat. / alapáras kerettel 99.100 115.400 125.300

fautánzat keret felár 7.100 7.100 7.100

hozott anyag esetén a keretszett 32.400 32.400 32.400

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 68.000 76.200 81.200

színes üveg,18mm-es lam.bútorlap III.kat., átlátszó edzett üveg /alap.k. 79.900 91.000 97.800

savmart ezüst tükör / alapáras kerettel 95.000 109.800 118.800

feláras színes üveg II. kat. / alapáras kerettel 110.100 128.600 139.900

fautánzat keret felár 7.600 7.600 7.600

hozott anyag esetén a keretszett 34.200 34.200 34.200

       Vízszintes osztás: 4.200 Ft / db         Álosztás: 1.100 Ft / db               Ferde ajtó felár: 6.300 Ft / ajtó

Plussz sín rendelése esetén az alapáras sín: 6.800 Ft / m, a fautánzatú sín: 9.100 Ft / m.

3 pályás alumínium sín felár: 12.200,- Ft/m (alapáras 2 pályás acél sínhez képest)

A tolóajtók minden esetben méretre készülnek.

Soft Close: 8.900 Ft / ajtó                Öntapadós porfogó, porkefe: 350,- Ft / m

Homokfúvott minta felár: 45.200 Ft / ajtó

Egyszínű kivágott dekormatrica (üvegre, tükörre): 25.000 Ft / m2

Fotóposzter nyomtatás üvegre, bútorlapra: 20.000,- / m2 + hordozó anyag

Tapétázás: 3.000,- Ft / m2

A fenti árak magukba foglalják az ajtó szélességével megegyező  alsó és felső sínt, alsó és felső görgőt, 

de a leszállítás és a beszerelés díját nem tartalmazzák.

                                                                   Alapáras keretek: matt ezüst, fehér, fekete                                                           

Feláras keretek: kasmír, kőszürke, cseresznye, natúr tölgy, mahagóni, paliszander,                             

sötét cseresznye, orosz tölgy, fehér kőris, bézs kőris, zöld éger

125 cm-ig

110 cm-ig

138cm magasságig 30%, 60cm magasságig 40%, 40cm magasságig 45% árengedmény a 249cm-es nyílásmagasságból.

8 mm-es laminált bútorlap, 18 mm-es laminált bútorlap I. kat.,         

ezüst tükör / alapáras kerettel
57.600 63.300 66.700

feláras színes üveg I. kat., 18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,             

savmart ezüst tükör  / alapáras kerettel
91.600 105.600 114.100

8 mm-es laminált bútorlap, 18 mm-es laminált bútorlap I. kat.,         

ezüst tükör / alapáras kerettel
52.900 57.900 60.900

feláras színes üveg I. kat., 18 mm-es laminált bútorlap IV. kat.,             

savmart ezüst tükör  / alapáras kerettel
82.800 95.100 102.700


