
a Tokméret növelés alu tok (sorolt szerkezet esetén)
b Kivetőláb  (max.160 cm szélességig ajánlott)
c Kombi alu. lefutó felára, fehér, barna, 53*22 lefutó helyett.               2 x magasság x

d Kombi alu. lefutó felára, fautánzatú53*22 lefutó helyett.               2 x magasság x

e Tokszerkezet bármely RAL kód szerinti festése, min 5000.-Ft/tétel
f
g Extra léc szinek
h Rondó tok felár szélesség x 

i Zsinórhoz rugó és műanyag zsinór-görgő+automata+fém görgő

k Fautánzatú léc felára a 7-8-as sorhoz

Alumínium redőny! 
2022,07,15-től Késztermék árlista

Korrekció nélkül alkalmazható bruttó árak.

Min.: 1,3 m2/db. Szerelékkel együtt. zsinór automata+950 gurtni automata+750 Fautánzatú tok színek: aranytölgy, dió, mahagóni Fautánzatú extra tokszínek: "j" sor alapján

Standard palást szinek: bézs, vil.bézs, s.bézs, ezüst, szürke, s.szürke, antracit, krém fehér, csoki, kongó stb. Extra palást színek: zöld, sárga, bordó, fekete

1
Alap alu redőny. Lindab, hátulról nyitott, fehér tok, alu láb, arriterezett alu palást, alu 

z.léc,  fehér színű léc.
22 700 Ft/m2 13

Vakolható tokos alu redőny, fehér tok, alu láb, arriterezett alu palást, alu z.léc, fehér 

színű léc.
28 900 Ft/m2

2
Alap alu redőny, kombi szúnyoghálóval. Lindab, hátulról nyitott fehér tok, alu láb, 

arriterezett alu palást, alu z.léc, fehér színű léc
32 100 Ft/m2 14

Vakolható tokos alu redőny, kombi  szúnyoghálóval,  barna vagy fehér tok, alu 

láb, arriterezett alu palást, alu z.léc, fehér színű léc.
37 000 Ft/m2

3
Alap alu redőny. Lindab, hátulról nyitott, fehér tok, alu láb, arriterezett alu palást, alu 

z.léc, standard színű léc.
23 500 Ft/m2 15

Vakolható tokos alu redőny,  barna vagy fehér tok, alu láb, arriterezett alu palást, 

alu z.léc, standard színű léc.
30 100 Ft/m2

4
Alap alu redőny, kombi szúnyoghálóval. Lindab, hátulról nyitott fehér tok, alu láb, 

arriterezett alu palást, alu z.léc, standard színű léc.
33 600 Ft/m2 16

Vakolható tokos alu redőny, kombi  szúnyoghálóval, barna vagy fehér tok, alu láb, 

arriterezett alu palást, alu z.léc, standard színű léc.
38 300 Ft/m2

5
Standard alu redőny. Zárt gyári alu fehér, alu láb, arriterezett alu palást, alu z.léc, 

fehér színű léc.
25 700 Ft/m2 17

Vakolható tokos alu redőny, fautánzatú alu tok, alu láb, arriterezett alu palást, alu 

z.léc, standard színű léc.
32 600 Ft/m2

6
Standard alu redőny, kombi szúnyoghálóval. Zárt gyári alu fehér, alu láb, 

arriterezett alu palást, alu z.léc, fehér színű léc.
33 900 Ft/m2 18

Vakolható tokos alu redőny, kombi  szúnyoghálóval.  20°-os fautánzatú alu tok, 

alu láb, arriterezett alu palást, alu z.léc, standard színű léc.
41 200 Ft/m2

7
Standard alu redőny. Zárt gyári alu fehér vagy barna  tok, alu láb, arriterezett alu 

palást, alu z.léc, standard színű léc.
26 300 Ft/m2 19 Vakolható tokos alu redőny, fautánzatú tok és redőnyléc, arriterezett alu palást. 33 600 Ft/m2

8
Standard alu redőny, kombi szúnyoghálóval. Zárt gyári alu fehér vagy barna  tok, 

alu láb, arriterezett alu palást, alu z.léc, standard színű léc.
34 700 Ft/m2 20

Vakolható tokos alu redőny, kombi  szúnyoghálóval., fautánzatú tok és 

redőnyléc, arriterezett alu palást
42 700 Ft/m2

Garázskapu 55 lécből 37 000 Ft/m2 +15% RAL +15% FA. A műanyag ablakok fólia színmintája szerint bármilyen színű tok kérhető egyedi ajánlat alapján.

9
Standard alu redőny. Zárt gyári alu, fautánzatú tok, alu láb, arriterezett alu palást, 

alu z.léc, standard színű léc.
29 600 Ft/m2

Késztermékhez kérhető extrák:
2 500 Ft/méret

20 000 Ft/red.

10
Standard alu redőny, kombi szúnyoghálóval. Zárt gyári alu, fautánzatú tok, alu 

láb, arriterezett alu palást, alu z.léc, standard színű léc.
39 800 Ft/m2

1 900 Ft/fm
2 500 Ft/fm

22 Garázskapu 77 lécből 46 900 Ft/m2 +15% RAL +15% FA. 4600 Ft/m2

30 %

11
Standard alu redőny. Zárt gyári alu, fautánzatú tok, alu láb, arriterezett alu palást, 

alu z.léc, fautánzatú léc.
30 700 Ft/m2

Felső kivezetés, alapban műanyag, kérésre fém görgővel 350 Ft/db

10 %
7 200 Ft/fm

12
Standard alu redőny, kombi szúnyoghálóval. Zárt gyári alu, fautánzatú tok, alu 

láb, arriterezett alu palást, alu z.léc, fautánzatú léc.
40 600 Ft/m2

950 Ft/szett

j
Fautánzatú tok színek: wincherter, mocsári tölgy, vil.fa, stb- egyedi árajánlat alapján

21


