
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Az árlista kibocsátva  2022.11.12.   

 
 

MŰSZAKI  TARTALOM 
 

 

ALAP 
ÁRAS 

 
Színes: 

Aranytölgy, Dió   
Mahagóni 

Műanyag redőny    alapáras  FEHÉR 
lindab  nyitott tok, keskeny kefés műanyag lefutó, fémcsapágyas PVC tengely, 
alumínium tokvég,gumis műanyag záróléc fémbetéttel, rejtett ütközővel 

 
 17 500.- 

 
- 

 Műanyag redőny - KOMBI   (rolós szúnyoghálóval)   alapáras  FEHÉR   
lindab  nyitott tok, keskeny kefés kombi műanyag lefutó, fémcsapágyas PVC 
tengely, alumínium tokvég, üvegszálas szúnyoghálóval integrálva, gumis 
műanyag záróléc fémbetéttel, rejtett ütközővel 

 
 27 500.- 

 
- 

 Műanyag vakolható redőny   alapáras  FEHÉR  
vakolható tok, lindab   szerelőfedél*, keskeny kefés műanyag lefutó, 
fémcsapágyas PVC tengely,alumínium tokvég, gumis műanyag záróléc 
fémbetéttel, rejtett ütközővel 

 
 18 000.- 

 
- 

Műanyag vakolható redőny - KOMBI    (rolós szúnyoghálóval)   FEHÉR 
vakolható tok, lindab szerelőfedél*, keskeny kefés kombi műanyag lefutó, 
fémcsapágyas PVC tengely, alumínium tokvég, üvegszálas szúnyoghálóval 
integrálva, gumis műanyag záróléc fémbetéttel,rejtett ütközővel 

 
 30 500.- 

 
- 

Alumínium redőny   
 alap áras: FEHÉR ,BARNA RAL 8019, ANTRACIT RAL 7016 

gyári zárt alumínium tok, alumínium lefutó, fém csapágyas acéltengely, 
alumínium tokvég, gumis extrudált alumínium záróléc rejtett ütközővel 

 
36 200.- 

 
54 300.- 

Alumínium KOMBI  redőny  
alap áras: FEHÉR ,BARNA RAL 8019, ANTRACIT RAL 7016 
gyári zárt alumínium tok, alumínium kombi lefutó, fém csapágyas acéltengely, 
alumínium tokvég, üvegszálas szúnyoghálóval integrálva, gumis extrudált 
alumínium záróléc rejtett ütközővel 

 
47 900.- 

 
66 500.- 

Alumínium vakolható redőny  
alap áras: FEHÉR ,BARNA RAL 8019, ANTRACIT RAL 7016 
vakolható tok, extrudált alumínium szerelőfedél, alumínium lefutó, 
fém csapágyas acéltengely, gumis extrudált alumínium záróléc rejtett ütközővel 

 
38 900.- 

 
46 900.- 

Alumínium vakolható KOMBI redőny   
alap áras: FEHÉR ,BARNA RAL 8019, ANTRACIT RAL 7016 
vakolható tok, extrudált alumínium szerelőfedél, alumínium kombi lefutó, fém 
csapágyas acéltengely, üvegszálas szúnyoghálóval integrálva, gumis extrudált 
alumínium záróléc rejtett ütközővel 

 
53 400.- 

 
60 000.- 

Zsinóros szerelék (fehér)   3 000.-  
   

SZÚNYOGHÁLÓ:  alap áras: FEHÉR   
FIX  Műanyag  keretes (17x32 mm)  11 300.-  
FIX  Alumínium    keretes vagy peremes  13 300.- 19 300.- 
Nyíló ajtó, alumínium keret: 20x40 mm, zsanérral, osztóval  25 000.- 39 500.- 
Rolós , fix akasztós, alumínium keretes 23 200.- 28 800.- 
Oldalra húzható szúnyogháló, alumínium keretes (egytokos, kéttokos) 28 200.- 39 500.- 

Minimum fizetendő:     redőnyöknél 1,3 m2     szúnyoghálónál 1 m2. 
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