
TOLÓAJTÓ                

SZÉLESSÉG

TOLÓAJTÓ                                                                                         

LEMEZ  /  KERET

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör /szekrényajtóként 73.000 76.100 78.500

savmart edzett üveg / térelválasztásra 86.600 92.200 96.600

feláras színes üveg II. kat. / szekrényajtóként 94.200 101.200 106.700

hozott anyag esetén a keretszett 56.100 56.100 56.100

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör /szekrényajtóként 78.800 82.400 85.200

savmart edzett üveg / térelválasztásra 94.600 101.200 106.300

feláras színes üveg II. kat. / szekrényajtóként 103.500 111.700 118.100

hozott anyag esetén a keretszett 59.100 59.100 59.100

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör /szekrényajtóként 84.600 88.700 91.900

savmart edzett üveg / térelválasztásra 102.700 110.200 116.000

feláras színes üveg II. kat. / szekrényajtóként 112.800 122.200 129.500

hozott anyag esetén a keretszett 62.100 62.100 62.100

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör /szekrényajtóként 90.400 95.100 98.700

savmart edzett üveg / térelválasztásra 110.700 119.200 125.700

feláras színes üveg II. kat. / szekrényajtóként 122.100 132.700 140.900

hozott anyag esetén a keretszett 65.100 65.100 65.100

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / szekrényajtóként 96.200 101.400 105.400

savmart edzett üveg / térelválasztásra 118.800 128.200 135.500

feláras színes üveg II. kat. / szekrényajtóként 131.500 143.200 152.300

hozott anyag esetén a keretszett 68.100 68.100 68.100

100 cm-ig
116.000 124.900 131.700

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra,                                        

18 mm-es laminált bútorlap I. kat., ezüst tükör / szekrényajtóként
87.400 91.000 93.800

színes üveg, 18mm-es laminált bútorlap III.kat. / szekrényajtóként, 

átlátszó edzett üveg / térelválasztásra
106.100 113.200 118.600

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

savmart ezüst tükör / szekrényajtóként

98.200 102.500

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra,                                        

18 mm-es laminált bútorlap I. kat., ezüst tükör / szekrényajtóként

színes üveg, 18mm-es laminált bútorlap III.kat. / szekrényajtóként, 

átlátszó edzett üveg / térelválasztásra

82.500 85.700 88.200

99.300 105.700 110.600

színes üveg, 18mm-es laminált bútorlap III.kat. / szekrényajtóként, 

átlátszó edzett üveg / térelválasztásra

72.600 75.200 77.100

85.700 90.700 94.400

71.500

színes üveg, 18mm-es laminált bútorlap III.kat. / szekrényajtóként 

átlátszó edzett üveg / térelválasztásra

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra,                                        

18 mm-es laminált bútorlap I. kat., ezüst tükör / szekrényajtóként

79.000 83.200 86.400

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

savmart ezüst tükör / szekrényajtóként
92.600 98.900 103.600

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra,                                        

18 mm-es laminált bútorlap I. kat., ezüst tükör / szekrényajtóként

színes üveg, 18mm-es laminált bútorlap III.kat. / szekrényajtóként, 

átlátszó edzett üveg / térelválasztásra

77.600 80.400 82.600

92.500

116.200 122.300

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

savmart ezüst tükör / szekrényajtóként
100.400 107.500 113.000

60 cm-ig

90 cm-ig

70 cm-ig

80 cm-ig

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

savmart ezüst tükör / szekrényajtóként;    
108.200

Maximális nyílásmagasság                                

200 cm      249 cm      279 cm

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

savmart ezüst tükör / szekrényajtóként
84.900 94.30090.200

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra,                                          

18 mm-es laminált bútorlap I. kat., ezüst tükör / szekrényajtóként
67.700 69.900

NUD   -  ALUMÍNIUM KERETES  TOLÓAJTÓ  ÁRJEGYZÉK  ( Ft )                                                                      

(TÉRELVÁLASZTÓKÉNT IS HASZNÁLHATÓ)                                                       
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák



18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / szekrényajtóként 102.000 107.700 112.100

savmart edzett üveg / térelválasztásra 126.900 137.200 145.200

feláras színes üveg II. kat. / szekrényajtóként 140.800 153.800 163.700

hozott anyag esetén a keretszett 71.100 71.100 71.100

18 mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / szekrényajtóként 110.600 117.200 122.200

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

savmart ezüst tükör / szekrényajtóként
135.400 146.500 155.100

savmart edzett üveg / térelválasztásra 138.900 150.700 159.800

feláras színes üveg II. kat. / szekrényajtóként 154.800 169.500 180.800

hozott anyag esetén a keretszett 75.600 75.600 75.600

NUD keretes tolóajtó rendelhető 320cm nyílásmagasságig egyedi árkalkuláció alapján.

VÍZSZINTES OSZTÁS: 6.300,- Ft / db

EGYEDI BELSŐ KIALAKÍTÁS ESETÉN: üzemi kalkuláció

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

A betétek vastagsága max. 8mm lehet!

A fenti árak az ajtószélességgel megegyező méretű alsó-felső sínt tartalmazzák.                                                      

Plussz sín esetén az egpályás sín: 8.100,- Ft / m, a kétpályás sín: 13.400,- Ft / m.                                                           

3 pályás sín: 19.000,-Ft / m.

125 cm-ig

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra,                                        

18 mm-es laminált bútorlap I. kat., ezüst tükör / szekrényajtóként
99.700 104.200 107.600

színes üveg, 18mm-es laminált bútorlap III. kat. / szekrényajtóként, 

átlátszó edzett üveg / térelválasztásra
123.100 131.900 138.700

112.900 120.700 126.700

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

savmart ezüst tükör / szekrényajtóként 123.700 133.500 141.000
110 cm-ig

8 mm-es laminált bútorlap / térelválasztásra                                         

18 mm-es laminált bútorlap I. kat., ezüst tükör / szekrényajtóként 92.300 96.300 99.300

színes üveg, 18 mm-es laminált bútorlap III. kat. / szekrényajtóként,   

átlátszó edzett üveg / térelválasztásra


