AKCIÓS redőny, reluxa és szúnyogháló árlista
Az árlista nettó listaárakat tartalmaz!

Bemutatótermünk:
1144 Bp. Rátót u. 18-20. III. em. 303.
Tel./Fax: 344-12-77 Mobil: 30/69-42-306

*** FIGYELEM, AKCIÓ! MOST AKÁR 50% KEDVEZMÉNY! ***
Figyelem! Redőny, reluxa és szúnyogháló választékunk teljes kínálatát most akár
50% kedvezménnyel rendelhetik meg ügyfeleink!

Az akció részletei: ITT!
R E D Ő N Y, S Z Ú N Y O G H Á L Ó:
Az árlistában szereplő „kombi” megjelölés integrált, mobil (le-fel húzható)
szúnyoghálóval egybeépített redőnyt jelent!

Minimum ár redőnyök esetében: 1,3 m2

Ár/m2

Isoline alumínium, ablakfalcba szerelhető reluxa:

9,800.-

Műanyag új típusú, csapágyas, német léces, alu záróléces és tokvéges redőnyeink:

Új típusú műanyag redőny, német léc, extrudált kefés lefutó:
Új típusú műanyag redőny, német léc, extrudált lefutó, kombi:
Vakolható tokos új típusú redőny, extrudált lefutóval:
Vakolható tokos új típusú redőny, extrudált lefutóval, kombi:
Felsőépítéses műanyag lamellás redőny:
Felsőépítéses műanyag lamellás redőny, kombi:

12,000.22,000.15,000.25,000.27,000.39,000.-

Alumínium redőnyeink széles léckínálattal, most felár nélkül rendelhetőek:

Teljesen alumínium hőszigetelt külső tokos redőny:
Teljesen alumínium hőszigetelt külső tokos redőny, kombi:
Vakolható tokos teljesen alumínium hőszigetelt redőny:
Vakolható tokos teljesen alumínium hőszigetelt redőny, kombi:

21,900.31,900.24,900.34,900.-

Felsőépítéses alumínium lamellás redőny:
Felsőépítéses alumínium lamellás redőny, kombi:

35,000.47,000.-

R E D Ő N Y M O Z G A T Á S:
Gurtnis automata (/db):
Zsinóros automata (/db):
Redőnymotorizálás Smart-Home csőmotorokkal:
Smart-Home rádióvevővel ellátott redőnymotorizálás:
DC1802 15 csatornás távirányító egyedi és csoportvezérléssel:

900.1,500.19,000.32,000.15,000.-

F I X É S M O B I L S Z Ú N Y O G H Á L Ó:
Fehér vagy sötétbarna alapáras kivitel.

Műanyag keretes, extrudált profil FIX: (min.: 1 m2)
Alumínium keretes, extrudált profil FIX és falcos: (min.: 1 m2)
Alumínium keretes zsanéros ajtó 45x23 profil: (min.: 1,7 m2)
Rugós zsanér / 2db.:
Függőleges mozgatású szúnyogháló ablakra: (min.: 1,1 m2)
Vízszintes mozgatású szúnyogháló ajtóra: (min.: 1,7 m2)
Pliszé rendszerű szúnyogháló ajtóra: (min.: 1,7 m2)

7,000.11,000.15,800.2,400.13,800.17,900.27,400.-

*** Figyelem! Árnyékolástechnikai munkálatokat
csak teljes kivitelezés
esetében, a tőlünk rendelt nyílászáró csere, vagy beépítése mellett végzünk
ügyfeleink számára! Redőnyözést egyéb esetben nem tudunk vállalni! ***

