
Kovács XXII Árnyékolástechnikai Kft. 
1221 Budapest, Tóth József utca 21. 
Tel/Fax: 06 1/229-38-86 
Mobil: 06-30/944-70-84 vagy 06-30/627-87-78 
e-mail: info@kovacsxxii.hu      web: www.kovacsxxii.hu   

 
 

Műanyag Redőny Árlista 
 
 

Érvényes 2018 márciusától visszavonásig. 
Az árak nettóban értendők!  
Nem tartalmazzák a 27%-os áfát! 
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
A táblázatban szereplő árak forintban értendők! 
 
Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket! 
 
 

Műanyag redőny 

Ez a típus a redőnyök közül a legegyszerűbb, éppen ezért a legolcsóbb 
szerkezet is. 
Jellemzői: műanyag lécek és lefutók, vas tokvég, rozsdaálló, fóliázott 
Lindab lemez tok, külső ütköző, műanyag záróléc. 

Szerelés nélkül 6.500 

Szereléssel 10.000 

  



 
 

Új típusú Műanyag redőny 
Redextra fantázianevű 
A műanyag redőnyök másik típusa, jobban szigetel, és csendesebb, mint az 
egyszerű műanyag redőny 
Jellemzői: műanyag lécek és szigetelt műanyag lefutók, alumínium tokvég, 
golyós csapágyas tengely, rozsdaálló, fóliázott Lindab lemez tok, rejtett 
ütköző, alumínium záróléc. 

Szerelés nélkül 7.000 

Szereléssel 11.000 
Vakolható vas tokkal, szerelés 
nélkül 11.000 

Vakolható vas tokkal, szereléssel 15.000 

Vakolható tokkal, szerelés nélkül 16.000 

Vakolható tokkal, szereléssel 20.000 
 
 
 

Új típusú Műanyag redőny  
Rovarhálóval kombinálva 
Redextra redőny, kombinálva a redőnytokba épített rolós rovarhálóval.  
Jellemzői: A redőny lefutó sínje dupla kamrás kefézett, a rovarháló van a 
szoba felé. A rovarháló és a redőny külön mozgatható. A rovarháló 
mozgatását acélrugó végzi. A háló anyaga üvegszálas, mely antracit szürke 
színű. Az alsó beakasztásért egy masszív alumínium profil felel. 



Szerelés nélkül 12.000 
Szereléssel 16.000 
Vakolható tokkal, szerelés nélkül 16.000 

Vakolható tokkal, szereléssel 20.000 
 

Felárak 
Zsinóros kivitel  800 / db 
Alumínium lefutó 3.000 / fm / pár 
Dupla alumínium lefutó 4.500 / fm / pár 
Arriterezés 1.300 Ft / palást 

 
 

 Sima Kombi 
137 tok 155 cm   

165 tok 239 cm 165 tok 180 cm Maximális magasság az 
adott tokban (cm) 

180 tok 295 cm 180 tok 225 cm 

Ettől eltérő méretekre kérjen ajánlatot! 
 
A táblázatban szereplő árak négyzetméter árak. 
A redőnyöknél számított minimum méret 1.3 m2. 
 
A táblázatban szereplő árak forintban értendők! 
 
A felmérés és a helyszíni árajánlat díjmentes! 
 
A szerelés ára a XXII. és a XI. kerület egyes részein értendő! 



Ettől eltérő területeken szerelésnél kiszállási díjat számolunk fel, 
aminek az összege függ a megrendelés összegétől.  
 
A sötét színű műanyag redőnylécek, lefutók az UV besugárzást hővé 
alakítják az anyag szerkezetében, ennek következtében a PVC eléri a 
VICAT lágyulási pontját, mely során maradandó deformálódás 
(görbülés, vetemedés) következik be, és a termék használhatatlanná 
válik. 
 
1. Korlátozás nélkül az épület bármely homlokzatára felszerelhető 
színek: 
- Fehér 
- Krém 
- Bézs 
- Világos szürke 
 
2. Korlátozással alkalmazható színek, melyek csak árnyékos, direkt 
napsütéstől mentes homlokzatra (északi fekvés, bérházak belső udvara 
stb.) szerelhetők fel: 
- Sötétbarna 
- Csoki barna 
- Sötétfa 
- Aranytölgy 
- Világos fa 
- Mogyoró 
 
A fent leírt korlátozások a műanyag lefutókra is vonatkoznak! 
 
Figyelem! Napsütötte homlokzatra sötét színű redőny választás esetén 
csak alumínium redőny szerelhető! 
 
A nem megfelelő szín és típusválasztás miatt a bekövetkezett 
deformálódások nem tartoznak a garanciális kötelezettségek közé! 
 
 



 


