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Redőnyjavítás árlista 
 

Érvényes 2021. áprilisától visszavonásig. 
Az árak bruttóban értendők! 
 
Javításoknál a minimum számított ár 8.000 Ft. 
 
 
 

Gurtni csere mini 6.500 Ft / db az első 
4.000 Ft / db minden további 

Görgő csere gurtnis mini 400 – 600 Ft / db 

Becsévélő csere gurtnis mini  
Fehér vagy barna színben 2.500 Ft / db 

Zsinór csere 6.500 Ft / db az első 
4.000 Ft / db minden további 

Zsinóros görgő csere, fém 900 Ft / db 

Becsévélő csere zsinóros 
Fehér vagy barna színben 2.800 Ft / db 

Maxi gurtni csere 7.500 Ft / db az első 
5.000 Ft / db minden további 

Maxi görgő csere 
Réz színű fém 700 Ft / db 



Maxi fedlap csere 
Alumínium fényes 5.200 Ft / db 

Maxi becsévélő rugó csere 4.200 Ft / db 

Maxi rögzítő csere 
Réz színű fém rögzítő 900 Ft / db 

Maxi felkötő csere 1.400 Ft / db 

Motoros redőny mechanikus végállás 
állítás, földszinten vagy teraszos részen. 3.300 Ft / db 

Alumínium redőny féder csere 1.500 Ft / db 

Műanyag záróléc csere 
Fehér színben 

1.200 Ft / fm 
Minimum számított 1 méter 

Alumínium záróléc csere 
Fehér vagy sötétbarna színben 

2.600 Ft / fm 
Minimum számított 1 méter 

Műanyag léc csere mini 
Fehér színben 

500 Ft / fm vagy 
7.500 Ft / m2 

Műanyag léc csere maxi 
Fehér vagy Világos faerezett színben 

900 Ft / fm vagy 
10.000 Ft / m2 

Alumínium léc csere mini 
Alapáras színekben. 

1.400 Ft / fm vagy 
17.000 Ft / m2 

Külső ütköző csere 300 Ft / pár 

Rejtett ütköző csere 500 Ft / pár 

Lécbevezető csere műanyag lábnál 2.400 Ft / db 



Lécbevezető csere alumínium lábnál 3.700 Ft / db 

Lefutó sín csere műanyag, kefézett 1.900 Ft / fm 

Lefutó sín csere alumínium, kefézett 3.600 Ft / fm 

Lefutó sín csere műanyag kombi, dupla 
sínes, kefézett 2.400 Ft / fm 

Lefutó sín csere alumínium kombi, dupla 
sínes kefézett 6.800 Ft /  fm 

Redőny leszerelés  2.500 Ft / db 

 
 
Az ár tartalmazza a kiszállást, a XXII. és a XI. kerület egyes részein. 
Az árak a XXII. és a XI. kerület egyes részeim lévő redőnyjavításokra 
vonatkoznak, egyéb kerületekben, helyszíneken az árak eltérhetnek, 
ezekről informálódjanak, kérjenek előzetes körülbelüli árajánlatot! 
 
Az árak tájékoztató jellegűek, vannak nehezebben hozzáférhető 
árnyékolók, melyeknek javítása időigényesebb, ezek javításának ára 
eltérhet, erről a helyszínen a javítás megkezdése előtt minden esetben 
informáljuk!  
 
Egyéb redőnyjavításokról a helyszínen tudunk egyedi árat adni. 
Javításoknál a minimum számított ár 8.000 Ft. 
 
Az általunk felszerelt redőnyök javítását és karbantartását 
kedvezményesen vállaljuk! Még a 35 évvel ezelőtt felszerelteket is. 
 
A lebontott alkatrészeket és a hulladékot minden esetben elszállítjuk.  
 
Az árak bruttóban értendők!  
Érvényes 2021. áprilisától visszavonásig. 


