
TOLÓAJTÓ                

SZÉLESSÉG

TOLÓAJTÓ                                                                                         

LEMEZ  /  KERET

8 mm-es laminált bútorlap / alapáras kerettel 24.000 25.200 25.900

18 mm-es laminált bútorlap I. kategória, ezüst tükör / alapáras kerettel  25.800 27.500 28.500

18mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 29.300 31.800 33.400

színes üveg, 18mm-es laminált blap III. kat., bútorlap / alapáras kerettel 31.300 34.300 36.200

felár.színes üveg, 18mm-es lam.blap. IV.kat.,savmart ezüst tükör/alap.k 35.600 39.700 42.200

fautánzat keret felár 4.900 4.900 4.900

8 mm-es laminált bútorlap / alapáras kerettel 25.600 27.100 28.100

18 mm-es laminált bútorlap I. kategória, ezüst tükör / alapáras kerettel  27.900 30.000 31.300

18mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 32.300 35.500 37.400

színes üveg, 18mm-es laminált blap III. kat., bútorlap / alapáras kerettel 34.800 38.600 40.900

felár.színes üveg, 18mm-es lam.blap. IV.kat.,savmart ezüst tükör/alap.k 40.200 45.300 48.400

fautánzat keret felár 4.900 5.100 5.100

8 mm-es laminált bútorlap / alapáras kerettel 27.000 28.900 30.000

18 mm-es laminált bútorlap I. kategória, ezüst tükör / alapáras kerettel  29.800 32.300 33.800

18mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 35.100 38.900 41.200

színes üveg, 18mm-es laminált blap III. kat., bútorlap / alapáras kerettel 38.100 42.600 45.400

felár.színes üveg, 18mm-es lam.blap. IV.kat.,savmart ezüst tükör/alap.k 44.600 50.700 54.400

fautánzat keret felár 5.100 5.500 5.500

8 mm-es laminált bútorlap / alapáras kerettel 28.600 30.700 32.000

18 mm-es laminált bútorlap I. kategória, ezüst tükör / alapáras kerettel  31.800 34.700 36.500

18mm-es laminált bútorlap II. kat., bronz, füst tükör / alapáras kerettel 38.000 42.400 45.100

színes üveg, 18mm-es laminált blap III. kat., bútorlap / alapáras kerettel 41.500 46.800 50.000

felár.színes üveg, 18mm-es lam.blap. IV.kat.,savmart ezüst tükör/alap.k 49.000 56.200 60.500

fautánzat keret felár 5.500 5.700 5.700

Fautánzat feláras keretek: kasmír, kőszürke, fehér kőris, bézs kőris, cseresznye, natúr tölgy, mahagóni,  paliszander, sötét 

cseresznye, orosz tölgy, zölg éger

A nyílóajtók minden esetben méretre készülnek.

Maximális nyílásmagasság                                

200 cm      249 cm      279 cm

A fenti árak magukba foglalják a megfelelő nyílószerkezetet, de a leszállítás és a beszerelés díját nem tartalmazzák.

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

NYÍLÓAJTÓ  ÁRJEGYZÉK  ( Ft )                                                                                                        
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák

      Alapáras keretek: matt ezüst, fehér,  fekete

70 cm-ig

40 cm-ig

50 cm-ig

60 cm-ig


