
Műanyag redőny! 
2022,07,15-tól Késztermék

Korrekció nélkül alkalmazható bruttó árak

Min.: 1,3 m2/db. Fehér tokszerkezet. Szerelékkel együtt. automata+750.-Ft/db Késztermékhez kérhető extrák:

Barna tokszerkezet felár +10% redőny 

1 Alap műa. redőny 60x45  lefutóval, alapszínű léccel.                                             10 400 Ft/m2 Hőálló mini léc felár csoki, kongó és fautánzat 2400 Ft/m2

Nem hőálló mini lécek = bézs, v.bézs, s.bézs, v.faeres, szürke, mogyoró 900 Ft/m2

2 Új. tip.műa. redőny 53*22  lefutóval, alapszínű léccel.                                             11 500 Ft/m2 Átlátszó műanyag léc felára 3 900 Ft/m2

Hőszigetelt műanyag léc felára (csak fehér) 8 100 Ft/m2

3 Új. tip kombi  műa. redőny 53*44  lefutóval, alapszínű léccel.                                             19 600 Ft/m2 Tokméret növelés Lindab tok esetén (sorolt szerkezethez) 2 000 méret

Tokméret növelés alu tok esetén (sorolt szerkezethez) 2 000 méret

4 Új. tip.műa. redőny alu lefutóval, alu záróléccel.  16 100 Ft/m2 Alumínium záróléc 600 Ft/redőny

RAL színre festve +50% Ft/m2 Alu zárt gyári tok 13,8 felár     lindab toklemez helyett szélesség x 1 900 Ft/fm

Alu zárt tok gyári 16,5 felár     lindab toklemez helyett szélesség x 2 500 Ft/fm

5 Új. tip kombi  műa. redőny, alu lefutóval, alu z.léccel.                                            25 300 Ft/m2 Alu zárt tok gyári 18 felár        lindab toklemez helyett szélesség x 3 100 Ft/fm

RAL színre festve +30% Ft/m2 Alu zárt tok gyári 20,5 felár     lindab toklemez helyett szélesség x 3 900 Ft/fm

Kivetőláb alu, csak alu lefutókhoz (max. 120 cm szélességig ajánlott) 20 000 Ft/db

6 Új. tip.műa. redőny gyári zárt alu tokkal, alu láb 20 700 Ft/m2 Lindab tok hátsó lemezelése, (minimum 1 fm/darab) 1 500 Ft/fm

fautánzatú tokszekezettel 25 700 Ft/m2 Kombi műa.lefutó felára, 2, 8-as redőnynél.               2 x magasság    x 1 000 Ft/fm

Kombi alu. lefutó felára, 3, 9-es redőnynél             2 x magasság    x 2 500 Ft/fm

7 Új. tip. kombi  műa. redőny gyári zárt alu tokkal, alu láb 30 700 Ft/m2 Felső kivezetés, alapban műanyag, kérésre fém görgővel 350 Ft/db

fautánzatú tokszekezettel 36 100 Ft/m2 Zsinóros, gurtni helyett, fém zsinórgörgővel, automatával 700 Ft/db

Zsinóros, gurtni helyett, fém rugóval, műa.zsinórgörgővel, automatával 950 Ft/db

8 Vakolható tokos műanyag redőny 15 600 Ft/m2 Minőségi automata, gurtni/zsinór RAL 8003, RAL7016 színben +200 Ft/db

A  2, 3, 8, 9   redőny törhetetlen, rejtett ütközővel ellátott műanyag záróléccel készül, 

9 Vakolható tokos kombi  műanyag redőny 23 600 Ft/m2 a műanyag záróléc tömör, súlya megegyezik az alu záróléc súlyával.

A megadott árakon, felár nélkül, automatikusan alumínium zárólécet, és vastag falú fém

10 Vakolható tokos műa. redőny, alu lefutó+z.léc+extrudált fedél 18 700 Ft/m2 hengert használunk minden típusnál 160 cm feletti szélességek esetén.

Fautánzatú  tok+lefutó+záróléc+ műa. léc 23 800 Ft/m2

Fautánzatú  tok+lefutó+záróléc+ műa. léc 37 700 Ft/m2 A színeseket árnyékos helyre kell szerelni, nincs garancia deformáció esetén!

12
Maxi műa. redőnypalást méretre, műa.záróléccel, 

ütközővel, fehér, világosfa, mogyoró, csoki, kongó esetére!

fehér 10 400 Ft/m2

11 Vakolható tokos kombi  műa. redőny, alu lefutó+z.léc 28 300 Ft/m2 színes 11 600 Ft/m2


