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LEMEZ  /  KERET

8 mm-es laminált bútorlap / alapáras kerettel 57.700 59.200

18 mm-es laminált bútorlap I.kategória, ezüst tükör / alapáras kerettel  60.300 62.400

18mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 65.300 68.500

színes üveg, 18mm-es laminált bútorlap III. kat. / alapáras kerettel 68.200 71.000

 felár.színes üveg,18mm-es lam.blap IV. kat., savmart ezüst tükör/alap.k. 74.400 79.500

rejtett keret felár 5.400 -

8 mm-es laminált bútorlap / alapáras kerettel 59.800 61.600

18 mm-es laminált bútorlap I.kategória, ezüst tükör / alapáras kerettel  62.900 65.400

18mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 69.000 72.800

színes üveg, 18mm-es laminált bútorlap III. kat. / alapáras kerettel 72.500 77.000

 felár.színes üveg,18mm-es lam.blap IV. kat., savmart ezüst tükör/alap.k. 79.900 86.000

rejtett keret felár 5.400 -

8 mm-es laminált bútorlap / alapáras kerettel 62.000 64.100

18 mm-es laminált bútorlap I.kategória, ezüst tükör / alapáras kerettel  65.700 68.600

18mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 72.800 77.200

színes üveg, 18mm-es laminált bútorlap III. kat. / alapáras kerettel 76.800 82.100

 felár.színes üveg,18mm-es lam.blap IV. kat., savmart ezüst tükör/alap.k. 85.500 92.600

rejtett keret felár 5.400 -

8 mm-es laminált bútorlap / alapáras kerettel 64.000 66.400

18 mm-es laminált bútorlap I.kategória, ezüst tükör / alapáras kerettel  68.200 71.600

18mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 76.300 81.400

színes üveg, 18mm-es laminált bútorlap III. kat. / alapáras kerettel 80.900 87.000

 felár.színes üveg,18mm-es lam.blap IV. kat., savmart ezüst tükör/alap.k. 90.900 99.000

rejtett keret felár 5.400 -

8 mm-es laminált bútorlap / alapáras kerettel 66.200 69.000

18 mm-es laminált bútorlap I.kategória, ezüst tükör / alapáras kerettel  71.000 74.700

18mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 80.100 85.800

színes üveg, 18mm-es laminált bútorlap III. kat. / alapáras kerettel 85.300 92.100

 felár.színes üveg,18mm-es lam.blap IV. kat., savmart ezüst tükör/alap.k. 96.500 105.600

rejtett keret felár 5.400 -

8 mm-es laminált bútorlap / alapáras kerettel 68.500 71.500

18 mm-es laminált bútorlap I.kategória, ezüst tükör / alapáras kerettel  73.600 77.900

18mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 83.900 90.200

színes üveg, 18mm-es laminált bútorlap III. kat. / alapáras kerettel 89.600 97.200

 felár.színes üveg,18mm-es lam.blap IV. kat., savmart ezüst tükör/alap.k. 102.000 112.200

rejtett  keret felár 5.400 -

A csuklós ajtók minden esetben méretre készülnek.

A fenti árak magukba foglalják az ajtó szélességével megegyező  alsó és felső sínt és a csuklós 

szerkezetet,  de a leszállítás és a beszerelés díját nem tartalmazzák.

Rejtett keretek: matt arany, fehér, réz

A CSUKLÓS AJTÓ - RENDSZER hibamentes működésének elengedhetetlen feltétele, hogy az 

oldalfalak a padlóval és a mennyezettel pontosan 90 fokot zárjanak be.

100 cm-ig

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

Alapáras keretek: matt ezüst, matt arany, bükk, réz

80 cm-ig

90 cm-ig

60 cm-ig

70 cm-ig

50 cm-ig

           CSUKLÓS AJTÓ ÁRJEGYZÉK  ( Ft )                                                                                              
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák

Maximális nyílásmag.                                

230 cm         279 cm      


