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Alumínium Redőny Árlista
Érvényes 2022 júniusától visszavonásig.
Az árak nettóban értendők, négyzetméter árakat jelentenek!
Nem tartalmazzák a 27%-os áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Alumínium redőny
Az alumínium redőnyök legfontosabb jellemzője a fokozott hőszigetelés, a
hosszú élettartam, és a fokozott biztonság.
Jellemzői: hő- és hangszigetelt, szinterezett arriterezett alumínium lécek
(poliuretán habbal töltött), fém tengely és csapágyazás, zajcsökkentő
gumiszálakkal szigetelt, szinterezett alumínium lefutók, alumínium záróléc
(ütközéscsökkentő záró gumicsíkkal), rejtett ütköző. Nyitható fedelű két
részes hátul zárt tok. A fokozott vagyonvédelem érdekében az alumínium
redőny alapfelszereltségben tartalmazza a beépített feltolás gátlót. Az
alumínium redőnyök mozgatása motorral is történhet, erről bővebben
olvashat a „motorizálás” cikkszó alatt.
Szerelés nélkül

28.000

Szereléssel

36.000

Vakolható tokkal, szerelés nélkül

32.200

Vakolható tokkal, szereléssel

40.000

Alumínium redőny - műanyag palásttal
Külső tokos alumínium redőny, műanyag redőny lécekkel.
Jellemzői: műanyag redőnylécek, fém tengely és csapágyazás, zajcsökkentő
gumiszálakkal szigetelt, szinterezett alumínium lefutók, alumínium záróléc
(ütközéscsökkentő záró gumicsíkkal), rejtett ütköző. Nyitható fedelű két
részes hátul zárt tok.
Szerelés nélkül

22.400

Szereléssel

32.000

Vakolható tokkal, szerelés nélkül

28.000

Vakolható tokkal, szereléssel

38.000

Alumínium redőny
Rovarhálóval kombinálva
Alumínium redőny, kombinálva egy redőnytokba épített rolós
szúnyoghálóval.
Jellemzői: A redőny lefutó sínje dupla kamrás kefézett alumínium, 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.

Szereléssel

37.500
45.500

Vakolható tokkal, szerelés nélkül

41.000

Vakolható tokkal, szereléssel

48.000

Szerelés nélkül

Alumínium redőny – műanyag palásttal
Rovarhálóval kombinálva
Alumínium redőny, műanyag redőny lécekkel, kombinálva egy redőnytokba
épített rolós szúnyoghálóval.
Jellemzői: A redőny lefutó sínje dupla kamrás kefézett alumínium, 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.

Szereléssel

26.000
35.500

Vakolható tokkal, szerelés nélkül

33.500

Vakolható tokkal, szereléssel

44.000

Szerelés nélkül

Felárak
2.300 / db
1.100 / db

Zsinóros kivitel
Felső kivezetés

Szín felárak

Alapszínű léc

Extra színű léc

Alapszínű keret

0%

10 %

Fa színű keret

20 %

40 %

Ral színű keret

20 %

25 %

Alapszínű keret

Fehér, Barna

Fa színű keret

Aranytölgy, Mahagóni, Dió

Alapszínű léc

Fehér, Barna, Bézs, Ezüst, Sötétbarna, Sötétbézs

Extra színű léc

Antracitszürke, Aranytölgy, Bordó, Dió,
Elefántcsont, Krém fehér, Mahagóni, Szürke,
Világosszürke, Zöld

Sima
Maximális magasság az
adott tokban (cm)

Kombi

137 tok

155 cm

165 tok

239 cm

165 tok

180 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.
Az árak nettóban értendők!
Nem tartalmazzák a 27%-os áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
A táblázatban szereplő árak forintban értendők!
A felmérés és a helyszíni árajánlat díjmentes!

